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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

Jakmile se VŠCHT podaří obstarat pří-
slušné finanční prostředky na přestav-

bu a nové vybavení bývalých mlýnských 
prostor, bude přikročeno k velmi zásadní 
rekonstrukci objektu s uvažovanými ná-
klady kolem 260 miliónů korun. Vše ale 
závisí na získání potřebných finančních 
prostředků.

Nově zakládaný vědecko-technický park 

(dále jen VTP) v Kralupech je společný 
projekt pražské VŠCHT a Stavební fakulty 
ČVUT. Jedním z hlavních úkolů VTP budou 
přenosy nejnovějších vědeckých poznatků 
do praxe, a to zejména v oblastech moderní 
stavební chemie, stavebních materiálů, ja-
kož i druhotného využití stavebních odpadů 
s ohledem na životní prostředí.

Pokračování na str. 5

Město prodÁ 
budovu mlýnů

Kralupy budou mít pravděpodobně univerzitní technopark
Zastupitelé města Kralupy na svém mimořádném zasedání ve středu 7. března 
odsouhlasili prodej budovy dnes již bývalého Kralupského mlýna pražské Vysoké 
škole chemicko-technologické. Tato bude jako vlastník objektu po vyřízení 
nezbytných formalit oprávněným žadatelem o nemalé dotace na vědu a výzkum 
z programu Prosperita Evropských strukturálních fondů.

DIVADLO
KD VLTAVA

William Douglas Home

Ledňáček 
Divadlo Ungelt Praha

12. 4. 2012
19:30 hod.
KD Vltava

Režie: Ladislav Smoček

HRají: Alena Vránová, 
František Němec a Petr Kostka

Anglická stylová komedie, česká 
premiéra, 3 herci, 5 nominací  
a 2 ocenění (František Němec 
získal cenu Společnosti 
divadelních novin a Cenu Sazky 
za herecký výkon). 

VStuPNé: 
350,- Kč; 
280,- Kč studenti a senioři

Pokladna předprodeje otevřena 
denně od 15:30 do 20:00 hod., 
tel. č. 315 726 101.
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Budova Kralupských mlýnů 
na Komenského nám.
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Stánkové trHy  
 v Lobečku proběhnou 
 ve středu  
 4. a 18. dubna 2012

Krátké zprávy

ptáte se, proč je dubnové číslo k dostání až od pondělí 
2. dubna? To proto, že prvního tentokrát vyšlo na neděli 
a v tento den nejsou otevřena všechna prodejní místa, 
na která Zpravodaj dodáváme. A proč tedy nevyšel 

Zpravodaj už v pátek 30. března? Proto-
že v tomto vydání Zpravodaje najdete 
výsledky ankety Sportovec Kralup nad 
Vltavou, jejichž vyhlášení proběhlo 
v pátek večer 30. 3. na galavečeru 
kralupských sportovců. Kdyby se čtenáři 
už v pátek dopoledne dozvěděli jména 
vítězů, nemělo by smysl anketu v pátek 

večer vyhlašovat a nebylo by to pro nominované žádné 
překvapení. Výsledky mi byly předem odtajněny právě 
kvůli včasnému otištění ve Zpravodaji (ne až v květno-
vém čísle). Sami nominovaní sportovci se je dozvěděli 
právě až v ten pátek večer.

A také máme ještě jeden důvod: kdyby Zpravodaj 
vyšel 30. 3. a ne 1. 4., nemohl by v něm být uveřejněn 
tradiční aprílový článek. I když jeho identifikace bude 
letos asi náročnější… :o) Můžu vám však slíbit, že 
květnové číslo vyjde už v pondělí 30. dubna, protože 
1. května je státní svátek a tudíž bude opět více než 
polovina prodejních míst zavřená. 

Tolik alespoň krátce na vysvětlenou pro všechny ne-
dočkavce, kteří netrpělivě čekají na každé nové vydání 
Zpravodaje – což mě na druhou stranu velice těší.

Přeji vám všem krásné prožití svátků jara, na Veliko- 
noční pondělí ať k vám přijde hodně koledníků a načer-
pejte energii z jarního sluníčka, stejně tak jako příroda 
kolem nás! Pohodové dny Přeje

Radka Saláková, RedaktoRka kZ

Milí čtenáři,

www.mestokralupy.cz

Kralupský Zpravodaj vydává Kulturní a společenské středisko, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt. 
IČ: 00353574. Náklad 2900 kusů. Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Tisk: Tiskárna V Ráji, Pardubice.
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Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory Redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně 
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Vyšlo 1. 4. 2012. Uzávěrka květnového čísla: 20. 4. 2012 ve 12 hod.

◆ rada města schválila zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci lávek přes Zákolan-
ský potok v ulicích Masnerova a V Olších, podle 
studie zpracované Bc. Terezou Kaňkovou. 
◆ rada města zadala vypracování studie na re-
konstrukci teras u Masarykova mostu u nemocnice 
vč. komunikace od ZŠ Komenského k mostu. 
◆ rada města schválila vypracování projektu 
Umístění světelných signálů u přechodu pro chodce 
v ulici Přemyslova.
◆ rada města schválila poskytnutí příspěvku 
na minimální program prevence kriminality v kra-
lupských školách:
ZŠ Gen. Klapálka ..............................50.000,- Kč
ZŠ Komenského nám. .......................30.000,- Kč
ZŠ Revoluční ul. ................................23.400,- Kč
ZŠ Třebízského ul. ............................15.000,- Kč
ZŠ praktická .....................................11.600,- Kč
◆ rada města vyhlašuje konkurzní říze-
ní na ředitele/-ky příspěvkových organizací:  
„ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského ul.“ 

a „Základní umělecká škola Kralupy nad Vltavou“. 
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2012. 
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlast-
noručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi 
úplnými požadovanými přílohami, doručené poš-
tou či osobně nejpozději do 30. 4. 2012 na adresu 
MěÚ Kralupy nad Vltavou. Elektronické přihlášky 
nejsou možné. Další informace najdete na www.
mestokralupy.cz.
◆ koordinátorem BoZP v rámci stavby „Opra-
va havarijního stavu kanalizace v ZŠ Třebízského 
v Kralupech nad Vltavou“ byl schválen pan Evžen 
Geyer za celkovou cenu 26.400,- Kč vč. DPH.
◆ rada města schválila zhotovitelem akce „Sta-
vební úpravy schodiště v ulici Na Baště v Kralupech 
nad Vltavou“ pana Jiřího Palicu za celkovou cenu 
89.755,- Kč vč. DPH.
◆ rada města schválila text výzvy k podání na-
bídek od více zájemců o veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Výměna oken v základní škole 
Gen. Klapálka“.

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města

2.května

Veřejné jednání 
Zastupitelstva města 
se koná:

od 17 hodin 
ve velké zasedací 

místnosti MěÚ 
Kralupy nad Vltavou

2

Z tohoto důvodu bude ve dnech konání 
stánkových trhů uzavřeno parkoviště 
naproti Kulturnímu domu Vltava.

VÝZVA – SPOLuPRÁCE
10 LET PO POVODNI

Vážení čtenáři, letos to bude 10 let, co naši republiku, a bohužel i naše město, zaplavila stoletá voda. Připravujeme 
tedy ohlédnutí za touto událostí, která poznamenala životy většiny obyvatel našeho města. Kromě výstavy fotografií 
se budeme povodním věnovat i ve Zpravodaji.
ProSíme Proto o ZaPůjčení vašicH fotografií, SePSání vZPomínek a vašicH PříBěHů, jak jSte Se 
S PovoDní vyrovnali, ať už jSte Byli meZi PoStiženými, 
neBo jSte PomáHali SPoluoBčanům.
Sbíráme fotografie z povodně a Vaše příběhy.
Děkujeme za spolupráci! lenka císlerová, 
e-mail: lenka.cislerova@mestokralupy.cz
a radka Saláková, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz !

z důvodu nezbytných prací na zařízení distribuční 
soustavy ve dnech:

5. 4. – 7:30 – 15:00 hod. – ulice J. Wolkera (finské domky);

5. 4. – 8:30 – 14:00 – ulice U Studánky č.p. 69, 116 a  204;

10. 4. – 8:30 – 15:00 – ulice U Cukrovaru, V Luhu, Tyršova 
(vč. MěÚ, hotelu, sportovní haly a plaveckého bazénu).

oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Děkuji všem, kteří pomohli v sobotu 24. března  
s úklidem Hostibejku! 
Více info v příštím vydání Zpravodaje! J. Havlík
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Co je nového?
Pro sběratele nabízíme reedici 
několika druhů především 
starých pohlednic s motivem 
našeho města (viz obrázek) – 
cena 5,- Kč.

Přibližně od poloviny měsíce 
dubna bude pro vás připravena 
v našem informačním centru 
nová turistická vizitka s moti-
vem altánku na Hostibejku – 
cena 12,- Kč.

Mimo jiné nabízíme… 
Mezi méně známé služby patří 
autorizovaná konverze dokumen-
tů (tím se rozumí jejich převedení 
z elektronické podoby do listinné 
a naopak) především pro uživa-
tele datových schránek. Za kon-
verzi zaplatíte 30,- Kč za jednu 
stranu dokumentu. 

Ke konverzi dokumen-
tu z elektronické do listinné 
podoby je třeba přinést doku-
ment z datové schránky ulože-
ný na CD/DVD nebo ještě lépe 
vytisknuté potvrzení z datové-
ho uložiště s příslušným kódem. 
Vstupní elektronický dokument 
musí být ve formátu PDF mini-
mální verze 1.3 a vyšší. 

Konvertované dokumenty 
jsou opatřeny ověřovací do-

ložkou a mají platnost ověře-
né kopie.

Některé dokumenty nelze 
konvertovat, např. osobní do-
klady, různé průkazy, geomet-
rické plány, listiny s plastický-
mi razítky.

V případě nejasností se ra-
ději telefonicky, popř. osob-
ně, předem informujte.  
Tel.: 315 739 819, 315 739 818. 

Na závěr upozorňujeme…
Od začátku letošního roku za-
platíte za výpis z rejstříku trestů 
100,- Kč.

na vaši návštěvu Se těší  

eva BaRtošová a kolektiv 

PRacovnic infoRmačního centRa 

měÚ kRaluPy nad vltavou!

iInformační centrum informuje…

Ukončené investiční akce v měsíci březnu
V minulém měsíci byly dokončeny 3 městské investiční akce. Které to jsou, a jaké výše 
dosáhly celkové náklady na rekonstrukce, najdete níže:

� Stavební úpravy suterénu ZŠ a MŠ Třebízského 
pro umístění provozu ZUŠ – 5,8 mil. Kč.

� 
Rekonstrukce 
tělocvičny v ZŠ 
ul. Gen. Klapálka 
- 11.747.230,- Kč.

� Adaptace výměníkové stanice na centrální 
spisovnu MěÚ – 4,5 mil. Kč. V březnu bylo 
schváleno předběžné užívání stavby pro 
stěhování veškerých archivovaných materiálů 
z centrální spisovny MěÚ v OD Máj. Pro veřejnost 
je prozatím spisovna uzavřena.
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Po:  Lobeček - tenisové kurty ....................14:00 -14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ...................15:00 -15:50 
Út: Lobeček - Máchova ul.  ......................14:00 -14:50
 Poděbradova ul.  .................................15:00 -15:50
 Hostibejk – KROMĚ - 14. 2., 24. 4., 17. 7., 16. 10.
  ..........................................................16:00 -16:30
 Lobeč, Purkyňovo nám. – KROMĚ - 14. 2., 24. 4.,
 17. 7., 16. 10.  ....................................16:35 -16:50
 Cukrovar – hala - POUZE 14. 2., 24. 4., 17. 7., 
 16. 10. ...............................................16:00 -16:50
St:  U gymnázia ........................................14:00 -14:50 

 Mánesova ul. ......................................15:00 -15:50
čt: Lidové nám. ........................................14:00 -14:50 
 Mlýnská ul. .........................................15:00 -15:50
Pá: Minice - požární zbrojnice ..................14:00 -14:50
 Zeměchy ............................................15:00 -15:50

DUBeN
9. 4. - 13. 4.  ................bioodpad
23. 4. - 27. 4. ...............rozměrný odpad z domácností

KVěteN
7. 5. - 11. 5. .................bioodpad
21. 5. - 25. 5. ...............rozměrný odpad z domácností

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu Svoz bioodpadu v roce 2012
Svoz bude probíhat stejným způsobem jako 
vloni.
První svoz bioodpadu proběhne v úterý 3. 
4. 2012, a potom každé úterý v sudém týd-
nu do 27. 11. 2012, kdy proběhne poslední 
svoz v tomto roce. Svoz probíhá opět od 6:00  
do 18:00 hodin, proto v den svozu mějte popel-
nici přistavenou před domem už před 6. hod.

!!! uPoZornění !!! 
Svoz ve státní svátek v úterý 1. 5. neproběh-
ne. Náhradní termín je stanoven na středu  
2. 5. 2012. 

2. 4. 12
Chelčického, Chmelova, V Luhu, Vrch-
lického, Čechova po Tomkovu ul.

3. 4. 12
Hennigsdorfská, sídliště Hůrka, U Stu-
dánky, Pod Skalkou, V Rokli, V Hliništi, 
Lidové nám.

4. 4. 12
Masarykova, Ladova, Cukrovar  
(I. část - Tyršova a podél č.p. 1063 
– 1066) 

5. 4. 12
Zátiší -  sídliště, V Zátiší, Na Turské 
Louce, V Olších (od Mánesovy ul. 
k fotbalovému hřišti)

10. 4. 12
Štefánikova, U Transformátoru,  
K. Čapka, Cukrovar (II. část - od For-
tuny po penzion)

11. 4. 12
Purkyňovo nám., sídliště Lobeč, Jež-
kova, Čechova od Tomkovy ul.

12. 4. 12
Hakenova, Družstevní, nám. Mládež-
níků, Cesta Brigádníků, J. Wolkera

13. 4. 12
Dr. E. Beneše, U Jeslí, Gagarinova, 
Ve Starém Lobečku, Ke Koupališti, 
Josefa Hory, Klicperova  

16. 4. 12
Kuzmínova, Majerova, Karsova, Vltav-
ská, Lidická, Cukrovar (III. část - par-
koviště č.p. 1088 – 1071), U Cukrova-
ru + parkoviště MěÚ, Sladkovského

17. 4. 12 
Libušina, Trojanova, Havlíčkova, Ry-
bova, Na Hrádku, Jódlova, Žižko-
va, Nádražní, Palackého, Palackého 
nám., Husova, Jungmannova

18. 4. 12
Máchova, Makarenkova, Kyjevská, 
Varšavská, Tylova, nábř. J. Holuba, 
K. Světlé, Raisova, Tomáškova, M. 
Gorkého, tř. Legií

19. 4. 12
Cukrovar (IV. část - parkoviště od č.p. 
1067 – 1070), Smetanova, Lutovíto-
va, Nerudova

23. 4. 12
Jana Palacha, Dvořákovo náměstí, 
Rubešova, Masnerova stezka, Erbe-
nova

24. 4. 12
B. Němcové, Vodárenská, Seifertova,  
nám. J. Seiferta, Krakovská

25. 4. 12
Grégrova, Fibichova, Jiráskova, Kap-
lířova, Prokopova, Sokolská, Lobeč, 
Hostivítova, Nad Lobčí, Na Vyhlídce, 
Nad Skálou, Podháj

26. 4. 12
Revoluční, I. Olbrachta, U Parku, U Vo-
dárny

30. 4. 12
Dvořákova, Šafaříkova, Tomkova, Ho-
rymírova, V Zahradách, U Sociálního 
domu, Na Poláčku, Cukrovar (parko-
viště 1067 – 1070)

2. 5. 12
nábřeží J. Rysa, U Stadionu, 
Šrámkova, V. Jirsíka, A. Slavíčka, 
Máchova, Alšova – po Třebízského, 
Šmeralova, škola Třebízského, 
Předmostí

3. 5. 12
Třebízského, U Dýhárny, Za Školou, 
Mezi Hřišti, Okrajová, V Olších, 
Mánesova, Kmochova, Mikovická

4. 5. 12
Sládkova, V Sadech, Školní, Na Zá-
ruce, Mlýnská, P. Bezruče, Na Staré 
mlýnské cestě, Luční, Krátká, Slunná, 
Česká, Nad Zámkem, J. Spitze, Horní, 
Na Vršku, Příčná, Spojovací, Nová, 
Ke Studánce

7. 5. 12
parkoviště Hůrka II., Rákosová, 
U Křížku, Na Jáně, Nad Vsí, sídliště 
Minice, Pod Hradištěm, Zeměchy

9. 5. 12
parkoviště Štefánikova, parkoviš-
tě Zátiší I., parkoviště Chelčického, 
Drážní domy

10. 5. 12
parkoviště Zátiší II., parkoviště za Jíz-
kem

11. 5. 12
parkoviště Zátiší III., ul. V Zátiší

Upozorňujeme majitele do-
pravních prostředků, aby re-
spektovali přechodné dopravní 
značení a přispěli tak k bezpro-
blémovému úklidu města. Ne-
respektování dopravního zna-
čení bude řešeno ve spolupráci 
s Městskou policií Kralupy.

Naším zájmem je město ukli-
dit v co možná nejkratším ter-
mínu, proto je možné, že plán 
bude operativně měněn, o čemž 
budou obyvatelé včas informo-
váni dopravním značením.

technické SlužBy měSta 

kRaluPy nad vltavou

Plán blokového čištění města 2012
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 sb. ukládá provést čištění komunikací po zimní údržbě na silnicích iii. třídy 

a na místních komunikacích nejpozději do 31. května. Úklid komunikací bude prováděn v těchto termínech:
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Dokončení ze str. 1
V objektu někdejšího mlýna se 
uvažuje hned se sedmi odborný-
mi pracovišti, jež budou aktivně 
zkoumat, jak co nejefektivněji 
uvést poslední novinky z oblasti 
stavebnictví do průmyslové pra-
xe. Vzhledem k nutnosti praktic-
kého ověřování postupů při apli-
kaci nejnovějších chemických 
činidel v technoparku rovněž 
vzniknou menší specializované 
laboratoře pro přípravu vzorků 
k analýzám na již zmíněných 
odborných pracovištích. 

Samotné laboratoře budou dále 
vybaveny špičkovou mikrosko-
pickou, spektrální a zobrazova-
cí technikou, která je dnes pro 
ověřování fyzikálně-chemických 
vlastností stavebních materiálů 

již naprostou nezbytností. Zakla-
datelé parku předpokládají, že 
v blízké budoucnosti zde vznik-
ne rovněž poptávka externích 
stavebních korporací na prová-
dění výzkumných úkolů šitých 
„na míru“. Část aktivit VTP bude 
zaměřena i mimo jeho zdi. Mladí 
vědci a výzkumníci totiž v blízké 
budoucnosti hodlají o své práci 
referovat jak svým budoucím po-
tenciálním kolegům z místního 
gymnázia, tak z místní Střední 
odborné školy chemické. Žáci 
základních škol a občané Kra-
lup se v budoucnu mohou těšit 
na dny otevřených dveří, který-
mi vědecko-technický park hod-
lá popularizovat svůj chemicko-
technologický výzkum občanům 
kralupského regionu. (mat, Red.) 

žadatel název projektu výše grantu v kč

Arcidiecézní charita středisko Kralupy Pro šikovné ruce 30.000,-

Bike team Kralupy činnost v r. 2012  20.000,-

BK Kralupy junior Velikonoční turnaj basketbalu 20.800,-

ČSCH ZO Český svaz chovatelů kulturní akce a výročí 15.000,-

DS Scéna  Za Vodou 2012  45.000,-

DS Scéna Tyjátjátra 2012  25.000,-

Dvořákův komorní sbor Velikáni české hudby 50.000,-

Eva Flídrová Kralupský majáles 2012  40.000,-

Eva Klesová podpora provozu AZ školky 34.200,-

Farní charita Kralupy Nízkoprahové vzdělávací centrum 100.000,-

FBC Kralupy RŠFL 24.700,-

Ing. Klára Kloučková činnost Galerie VK37 30.000,-

Ivana Slabá 40. výročí založení LS Rolnička 20.000,-

Jezdecký oddíl Minice Jezdecký oddíl JS Jožánek  10.000,-

Jindřich Havlík Evropský týden mobility 10.000,-

Jindřich Havlík Zvyky a obyčeje na Kralupsku 30.000,-

Jindřich Kohm Magická noc trubadúrů 40.000,-

KODK koncertní činnost 60.000,-

Kralupské hudební sdružení  Bluegrass advent – 15. ročník 50.000,-

Kruh přátel hudby Kralupy Jubilejní hudební slavnosti 
 A. Dvořáka 77.000,-

Kruh přátel Prahy činnost v r. 2012  15.000,-

Lubor Šuda Sportovní vybavení pro kroužek 
 bojových sportů 70.000,-

Martina Hynková Aktivizační činnost seniorů 18.000,-

Matěj Mantlík Zelenej zákal 2012  75.000,-

Městský klub důchodců I. činnost 9.000,-

Městský klub důchodců II. činnost v r. 2012  4.500,-

Mgr. Filip Tomáš, Ph.D. – Akropolis 5. svazek díla J. Seiferta 50.000,-

žadatel název projektu výše grantu v kč

Mgr. Iveta Jirasová Orientální vítání sluníčka 10.000,-

MO Český rybářský svaz zájm. činnost mládeže 60.000,-

Myslivecké sdružení Kralupy rekonstrukce společ. sálu 60.000,-
– Zeměchy, o.s.  – etapa II. 

Natura farma Minice Jezdecké vybavení pro aktivity 
 mládeže 10.000,-

PhDr. Radomír Dvořák Kralupští žešťoví sólisté 24.000,-

Piranhafilm, s.r.o. Worldfilm 2012  20.000,-

Rugby klub Kralupy Regionální turnaj v rugby 17.000,-

Římskokatolická farnost Kralupy Noc kostelů 2012  10.000,-

Římskokatolická farnost Kralupy Svatováclavský koncert 10.000,-

SDH Kralupy Soustředění mladých hasičů 20.000,-

SDH Minice Mladý hasič 9.000,-

Sdružení amatérských cyklistů ČR MČR v závodě horských kol 15.000,-

Sdružení rodáků a příznivců města příspěvky na činnost 13.500,-

Senior minichór zájmová činnost seniorů 14.000,-

Společnost pro rozvoj DG Lednový underground – 10. ročník 80.000,-

Spolek leteckých modelářů  Drakiáda 2.500,-

Spolek leteckých modelářů Modelářská soutěž 3.000,-

Svaz diabetiků ČR činnost Nadace SDČR 20.000,-

Taneční a pohybové studio  taneční koncert 10.000,-
– Z. Štarková  

Tereza Plecháčová Festival Dvořákův máj 9.000,- 

TJ Kralupy – oddíl volejbalu Kralupská vánočka 8.000,-

TJ Kralupy – oddíl volejbalu Memoriál Simony Machanové 35.000,-

TJ Sokol Kralupy rozvoj gymnastického oddílu 30.000,-

TOM 3511 Vltavský paprsek Brännball 5.500,-

Tomáš Strunecký Turnaj o putovní pohár města 25.000,-

ZO ČSBS Kralupy nad Vltavou činnost v r. 2012  6.300,-

Výsledky grantového řízení
v březnu schválila rada města a Zastupitelstvo města rozdělení finančních grantů jednotlivým žadatelům. 

celkem bylo podáno 100 žádostí. mezi většinu žadatelů bylo rozděleno 1.500.000,- kč.

Město prodá budovu mlýnů
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Pomáhat a chránit

§
Z linky 156:
☛ Dne 20. 2. 2012 ve 2:30 h. oznámil 
občan na linku 156, že poblíž vlakové za-
stávky v Minicích málem srazil svým vozi-
dlem splašeného koně, který zde pobíhá se 
2 dalšími koňmi. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka MP, která se zde spojila s hlídkou OO 
PČR Kpy. Dle místní znalosti byl kontaktován 
jejich majitel, který se neprodleně dostavil 
na místo a koně si odchytil a zajistil. 
☛ Dne 20. 2. 2012 ve 22:25 h. na lin-
ku 156 oznámil občan, že v ul. Čechova leží 
na chodníku nějaký muž, který nejeví znám-
ky života a u kterého sedí pes (pitbulteriér). 
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která 
po několika pokusech, za přítomnosti agre-
sivního psa, muže vzbudila a tento se v pod-
roušeném stavu odpotácel domů.
☛ Dne 27. 2. 2012 ve 2:30 h. na linku 
156 oznámila občanka, že v ul. Dvořákova 
č.p. 58 se pokouší někdo ze sklepní kóje od-
cizit jízdní kolo. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka MP, tato na místě zjistila muže romské 
národnosti, který vedle domu rozebíral pán-
ské horské jízdní kolo. Na dotaz hlídky MP, 
kde muž kolo vzal, sdělil, že kolo odcizil ze 
sklepní kóje přilehlého domu. Na místo byla 
přivolána hlídka OO PČR Kpy, která si věc 
převzala k dalšímu opatření.
☛ Dne 28. 2. 2012 v 15:20 h. telefonicky 
požádalo OO PČR Kpy o výjezd hlídky MP 
k baru na sídl. Cukrovar, kde má ležet nějaký 
zraněný muž na zemi. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka MP, tato zjistila muže s epi-
leptickým záchvatem. Přivolána ihned RZS. 
Po odeznění záchvatu odešel muž za dopro-
vodu své manželky domů. 
☛ Dne 1. 3. 2012 v 17:55 h. na linku 156 
požádal o příjezd hlídky MP pan V., který 
uvedl, že jeho synovi nějaký mladík odcizil 
čepici v hodnotě 600,- Kč a utekl. Na místo 
byla ihned vyslána hlídka MP. Pan V. dále 
hlídce MP sdělil, že odcizení samotné čepice 
předcházelo dožadování se finanční hoto-
vosti a následně pohrůžky fyzického násilí 
jeho synovi a následně i jeho kamarádovi. 
Pan V. hlídce MP popsal mladíka, který měl 
uvedený skutek spáchat. Hlídka MP provedla 
kontrolu přilehlého okolí vč. haly nádraží ČD 
a nástupišť, kde byl zjištěn mladík dle uve-
deného popisu. Tento se snažil před hlíd-
kou uprchnout. Po několika metrech byl však 
strážníky MP zadržen a předveden na OO 
PČR Kpy, kde si celou věc převzali k další-
mu opatření. 
☛ Dne 5. 3. 2012 v 11:11 h. na linku 156 
oznámila občanka, že před obchodním do-
mem v ul. Chmelova nějaký muž nabízí drob-
né dárky za příspěvek pro dětský domov. 
Oznamovatelka má obavu, zda muž není pod-
vodník. Na místo byla ihned vyslána hlídka 
MP, tato si po muži vyžádala písemné zmoc-
nění a povolení k vybírání příspěvků, což bylo 
bez závad. Avšak po ztotožnění muže a ná-
sledném provedení lustrace na OO PČR Kpy 
bylo zjištěno, že muž se nachází v celostát-
ním pátrání. Proto hlídka muže předvedla 
na služebnu OO PČR Kpy, kde si policisté 
celou věc převzali k dalšímu opatření. 

� Dne 22. 2. 2012 ve 21:10 h. požádalo OO 
PČR Kpy o asistenci hlídky MP v ul. Nerudova, 
kde se má nacházet nějaký muž, který vyhro-
žuje sebevraždou. Na místo byla již vy-
slána RZS. Ihned byla vyslána hlídka 
MP, která se v ul. S. K. Neumanna 
spojila s hlídkou PČR a RZS. Dle 
sdělení muže se chtěl zabít sko-
kem pod projíždějící vozidla. Muži 
byla dechovou zkouškou naměřena 
0,4 promile alkoholu v krvi. RZS roz-
hodla o převozu muže do psychiatrické 
léčebny Horní Beřkovice.

� Dne 6. 3. 2012 v 15:40 h. požádala o asis-
tenci pracovnice odb. sociální péče při MěÚ 
Kpy při pátrání po ztraceném malém chlapci 
na nádraží ČD za účasti hlídky OO PČR Kpy. 
Ihned byla na místo vyslána hlídka MP. Vzhle-
dem k velkému psychickému rozrušení matky 
nebyl zjištěn žádný bližší popis chlapce, pou-
ze to, že by měl mít na sobě červenou mikinu. 
Hlídka MP neprodleně začala pátrat po chlapci 
v přilehlém okolí. Později bylo zjištěno, že chla-
pec se již v pořádku našel.

Upozornění pro občany…
Chtěli bychom tímto upozornit zejména starší 
občany a to zejména ty, kteří bydlí sami. V po-
slední době se velmi rozmáhá trestná činnost 
v podobě okrádání osamělých seniorů, které si 
vytipují podvodníci se záminkou např. odpočtu 
elektrické energie, plynu, vody, výhry, domovní-
ho prodeje nebo koupě věcí. A proto… nepouš-
tějte do bytu nikoho cizího, k ničemu se neupi-
sujte, smlouvy o půjčkách a jiných finančních 
transakcích nikdy nepodepisujte bez přítomnos-
ti další osoby, kterou dobře znáte. Požádejte ji, 
ať si dokumenty přečte a zkontroluje. Pokud již 
ke krádeži dojde, neprodleně kontaktujte PČR 
na lince 158 nebo Městskou policii na lince 156. 
Takovýchto případů se stala již celá řada a Vám 
poté mnohdy zbudou z celoživotních úspor jen 

oči pro pláč… Jeden případ za všechny se stal 
paní M., která dne 22. 2. 2012 v 13:18 h. ozná-
mila na linku 156, že před chvílí byl u ní v bytě 

nějaký muž se ženou, kteří se představili 
jako pracovníci firmy dodávající elektři-

nu do domácností. Poté, co provedli 
nějaký zápis a opustili byt, paní M. 
zjistila, že se jí z peněženky, kterou 

měla položenou na kuchyňské lince, 
ztratila finanční hotovost ve výši 4.000,- 
Kč. Na místo byla ihned vyslána hlídka 

MP a zároveň vyrozuměna OO PČR Kpy, 
která si na místě věc převzala k dalšímu 

opatření. Hlídka MP dále dle popisu osob pro-
věřila okolí s výsledkem negativním. 
Je jen na Vás, jak naložíte se svými úsporami, 
ale mějte stále na paměti, že mezi námi nejsou 
jen hodní lidé, kteří chtějí Vaše dobro…

Krádeže kovů
Jedním z mnoha dalších problémů, se kterými 
se potýkáme každý den, jsou krádeže kovů. Že-
lezné rošty, poklopy kanálů a víka vodovodních 
uzávěrů, okapové svody a okapy, kolejnice, ploty, 
zábradlí, hromosvody a mnoho dalšího, jsou nyní 
ve velkém množství předmětem zájmu zlodějů. 
Za příklad můžeme uvést oznámení ze dne  
10. 3. 2012, kdy v 19:10 h. oznámila na linku 
156 paní V., že v ul. Gen. Klapálka z areálu ZŠ 
nějací muži nakládají na přistavenou kárku ku-
sy plotu. Na místo byla ihned vyslána hlídka 
MP, která zjistila 2 muže, kteří měli naloženy 
na kárce velké kusy plotových dílců. Telefonicky 
byl na místo přivolán školník přilehlé ZŠ, který 
sdělil, že plotové dílce slouží jako ochrana oken 
před poškozením v tělocvičně ZŠ. Na místo byla 
přivolána hlídka OO PČR Kpy, která si celou věc 
převzala k dalšímu opatření.
Proto vás žádáme, abyste nebyli lhostejní k va-
šemu okolí a v případě takového zjištění ihned 
kontaktovali Městskou polici na lince 156 nebo 
PČR na lince 158.

Z činnosti kralupské Městské policie

Policejní ZáPiSník
Z restaurace putoval do vězení
Čtyřiadvacetiletý muž z Jesenicka navštívil dne 
8. března 2012 ve večerních hodinách restau-
raci v Kralupech nad Vltavou. Zde poté, co dobře 
pojedl a popil, oznámil obsluze, že nemá peníze na za-
placení. Provozovatel podniku na místo přivolal policejní 
hlídku z místního obvodního oddělení Policie ČR.
Policisté v rámci lustrace zjistili, že na muže je soudem 
vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody 
a že se jedná o osobu v celostátním pátrání. Povedeného 
hosta proto eskortovali na služebnu a po řádném zapro-
tokolování věci ještě téhož dne do nejbližší věznice.

cílem útoku byly peníze
Čtyřiačtyřicetiletý cizinec se vracel dne 27. února 2012 
po 22. hodině do svého bydliště v Kralupech nad Vlta-
vou. Poté, co zaparkoval svoje osobní vozidlo, vypravil 
se pěšky k nedalekému paneláku. Přitom k němu ze-
předu přistoupil další muž, který poškozeného ucho-
pil za ruku a opakovaně jej vyzval, aby mu dal peníze. 
Útočník se snažil dostat k tašce, kterou měl napadený 
u sebe, a ve které přenášel finanční hotovost ve výši 

cca 20.000,- Kč, což byla část tržeb z jeho pro-
vozovny. Napadenému se podařilo útočníka 
odstrčit a pokračovat zrychlenou chůzí k do-
movnímu vchodu. Podezřelý svou oběť násle-
doval, a když se napadený ohlédl, byl udeřen 

nezjištěným pevným předmětem, který útočník 
držel v ruce, do levého ramene, levé části obličeje a poté 
ještě nakopnut pod koleno. Upadl na zem, přičemž se 
ještě udeřil do hlavy. Svojí aktovku stále svíral. Útočník 
se k němu sehnul a pokusil se naposledy tašku muži 
vytrhnout. Přitom byl vyrušen náhodným kolemjdoucím 
a z místa uprchl bez lupu.
Otřesený muž utrpěl při útoku zranění ramene a obli-
čeje, která si vyžádala lékařské ošetření a krátkodobý 
pobyt v nemocnici. Policisté vyšetřující tento případ záhy 
zjistili, že útočníkem byl jeho bývalý zaměstnanec, osm-
advacetiletý cizinec. Podezřelého dne 28. února 2012 
kriminalisté zadrželi v Kralupech nad Vltavou a umístili 
do policejní cely.
Dne 1. března 2012 zahájil policejní vyšetřovatel trest-
ní stíhání zadrženého pro trestný čin loupeže, za který 
je v tomto případě možno uložit trest odnětí svobody 
v rozpětí od dvou do deseti let. Trestní řízení je nadále 
vedeno na svobodě.
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Sportovec Kralup nad Vltavou 2011

N arodil se r. 1941 v Kralupech v Podháji, kde 
zažil jako dítě nálet na Kralupy za 2. světové 

války. Po válce se rodina přestěhovala do Lobeč-
ku, kde žije dodnes. Vyučil se elektromontérem 
a celý život pracoval v Okresním stavebním pod-
niku v Kralupech n. Vlt., později u firmy Montako. 
V roce 1963 se oženil a společně s manželkou vy-
choval 2 dcery.

Kanoistice se věnuje od roku 1954. K vodě 
a sportu ho přivedli rodiče a zejména tatínek, který 
také celý život sportoval. Začínal v loděnici na levém 
břehu řeky Vltavy, v místech, kde dnes stojí sídliště 
U Cukrovaru. V té době jezdil na kajaku na hladkých 
tratích. Během vojny v Liptovském Mikuláši se začal 
věnovat slalomu na divoké vodě. Po vojně už mu 
tento zájem vydržel po celý život. 

Roku 1974 se společně se svým otcem podí-
lel na výstavbě loděnice v Kralupech nad Vltavou 
(dnešní loděnice Kotva), na pravém břehu Vltavy 
nad mostem, kde měli kanoisté základnu pro tré-
nink slalomu i sjezdu.

Jelikož v Kralupech byla jen rovná a klidná voda, 
začali v osmdesátých letech členové oddílu po do-
hodě s Povodím Vltavy a elektrárnou v Miřejovicích 
trénovat ve vorové propusti ve Veltrusech. I zde se 
Jaroslav Froněk podílel na výstavbě nové loděnice 
a slalomové trati, která dnes odpovídá světovým 
parametrům. 

sportoVec KralUp nad VltaVoU 2011

Jednotlivec do 15 let
1. místo: Kohoutová Nikola, tenis
2. místo: Berková Kateřina, 
moderní pětiboj a plavání
3. místo: Nová Lucie, volejbal
4. místo: Šindelářová Juliana, 
inline slalom, alpské lyžování
5. místo: Svítek Adam, judo

Jednotlivec 16 – 50 let
1. místo: Štěpán Martin, alpské lyžování
2. místo: Stránský Vojtěch, MTBO
3. místo: Vejrostová Romana, 
horská kola
4. místo: Tuháček Zdeněk, 
silový trojboj a benčpres
5. místo: Forman Miroslav, lední hokej

Jednotlivec nad 51 let
1. místo: Veselý Ivan, PhDr., benčpres
2. místo: Krejčová Eliška, stolní tenis

3. místo: Škvaro Josef, 
sportovní střelba

Kolektiv do 15 let
1. místo: Šupolík – Zapletal – Koblen-
cová, vodní slalom
2. místo: BK JUNIOR Kralupy 
- mladší dorostenky, basketbal
3. místo:  Rugby club Kralupy n./Vlt., 
tým Havrani U7

Kolektiv od 16 let
1. místo: BK JUNIOR Kralupy - ženy 
„A“, basketbal  
2. místo: Outdoor tým KČT Kralupy n./
Vlt., turistický závod, Outdoor running
3. místo: Volejbalový oddíl -  kadetky, 
volejbal

Trenér roku 2011
1. místo: Kysela Jan, volejbal
2. místo: Johanides Milan, vodní slalom

3. místo: Bělíková Blanka, aerobik
4. místo: Pátek Otakar, lední hokej

Ocenění za mimořádné 
sportovní výsledky:

Petra Kadlecová, kulturistika a fitness;
Zuzana Reissová, Radka Cihlářová 
a Tereza Cihlářová, sportovní aerobik.

Pohár starosty města
Miroslav Forman, lední hokej.

V pátek 30. března byly v kině Vltava vyhlášeny výsledky ankety 
 Sportovec Kralup nad Vltavou 2011 v těchto šesti kategoriích: 

Letos vstoupil do Síně slávy kralupského sportu 

Jaroslav FroněK – trenér oddílu kanoistiky

Celoročně se stará o celý tento areál, který vy-
užívají nejen členové místního oddílu, reprezenta-
ce ČR, ale i závodníci z celé Evropy. Každoročně 
organizuje několik významných závodů, například 
Veltruské slalomy, Memoriál Jaroslava Froňka st., 
významné nominační závody, národní kvalifikační 
závody, závody Českého poháru, ale dokonce i me-
zinárodní závody olympijských nadějí. 

Také své dcery přivedl ke sportu, avšak jen 
rekreačnímu. Jeho vnuk Ladislav však jde ve sto-
pách svého dědy. Slalomu na divoké vodě se 
věnuje plně od svých 10 let. Již několik let je 

pravidelným účastní-
kem závodů Českého 
poháru. I on se zapojil 
do činnosti místního ka-
noistického oddílu.

Jaroslav Froněk je 
kralupský rodák, který 
celý život poctivě pracu-
je, podílí se na výstavbě 
sportovišť a ve volném 
čase se věnuje po mno-
ho let mládeži. Je drži-
telem první výkonnostní 
třídy ve sjezdu na divo-
ké vodě.  Dnes velmi rád 
vzpomíná na své oblíbe-

né závodní tratě, na kterých se dodnes konají vr-
cholové závody u nás – Špindlerův Mlýn a Lipno, 
kde také získával mnohá ocenění na předních mís-
tech kanoistického žebříčku. 

Vychoval několik generací kanoistů a dodnes se 
věnuje mládeži a vede kanoistický oddíl TJ Kralu-
py nad Vltavou. Je nejen nadšeným vodákem, ale 
jeho velkým koníčkem bylo po celý život i lyžování, 
turistika a cestování.  lenka císlerová

Veltruské slalomy 1965
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Proč nás spojenci bombardovali?

název relace byl Proč nás 
spojenci bombardovali? 

Tím mínili území Čech na ja-
ře roku 1945, několik týdnů 
před koncem války. Snažili 
se odpovědět na otázku, ja-
ký měly tyto události vliv 
na ekonomickou a politickou 
situaci v naší zemi a jaké by-
ly jejich příčiny. Příspěvek 
byl aktuální v březnu a chtěl 
jsem ihned na tento televizní 
pořad ve Zpravodaji reago-
vat, ale bylo již po redakční 
uzávěrce a příspěvek tak ne-
mohl být v březnovém vydá-
ní Zpravodaje uveřejněn.

Debaty se zúčastnili histo-
rici Jindřich Marek, Michal 
Plavec, Jiří Rejlich. Pořad 
moderoval Vladimír Kučera. 
Slovní výklad byl doprová-
zen obrazem objektů zniče-
ných v jednotlivých městech 
leteckým bombardováním. 
Ani jeden z účastníků si 
ovšem nemohl uvedené udá-
losti pamatovat a čerpali své 
poznatky z literatury.

Byl jsem zvědav, jaké sta-
novisko zaujmou k letecké-
mu bombardování Kralup  
22. března 1945. Na jaře roku 
1945 patřilo nebe nad Evro-
pou angloamerickým letec-
kým silám. Němci již neměli 
ani piloty, ani pohonné látky 
do letadel. Proti vzdušným 
silám se už uplatňovala jen 
protiletecká obrana. I nad 
Kralupy na vrcholu Hostibej-
ku stávala dvě protiletadlová 
děla. Dlouho tam ale nepoby-
la. Dávno před koncem války 
je Němci odvezli na východ-
ní frontu.

Velkou pozornost věno-
vali všichni diskutující ná-
letu na Prahu 14. února 
1945. Útok provedlo 48 leta-
del a měl za následek velké 
škody na majetku i na živo-

tech. Jak znáno, byla při ná-
letu zničena stará památka 
z doby Karla IV., starobylý 
emauzský klášter. Dodnes 
není zcela jasné, proč byla 
Praha bombardována.

U Kralup nad Vltavou je 
důvod leteckého bombardo-
vání známý. V rozkazu 15. 
letecké armády umístěné 
na letištích v severní Itálii 
byla jako cíl uvedena rafine-
rie minerálních olejů. Byla to 
jedna z nejmenších rafinerií 
v Čechách a navíc ke konci 
války nebyla ani v provozu. 
To si ale Američané předem 
nezjistili. Rafinerie byla zce-
la zničena po přeletu první 
skupiny 21 bombardovacích 
letadel, která ještě měla mož-
nost přesného zaměření. Dal-

ší skupiny již jen odhazova-
ly bomby bez zaměřování 
do kouře. Celkem 124 bom-
bardérů určených Kralupům 
a nakonec ještě skupina 20 
letadel určených německému 
Ruhlandu, ale na poslední 
chvíli odkloněných na Kra-
lupy, dokonalo své dílo.

Průběh bombardování a je-
ho následky byly již mnoho-
krát popsány. Bombami bylo 
poškozeno téměř tisíc do-
mů, zcela zničeno 117 domů 
a usmrceno 145 kralupských 
obyvatel. Kralupy se staly jed-
ním z nejvíce válkou postiže-
ným městem v Čechách.

Besedou na ČT 2 byli jis-
tě kralupští televizní diváci 
velmi zklamáni. Uvedení his-
torici se podrobně zabývali 

nálety na Prahu, Pardubice, 
Kolín, Neratovice, Most a dal-
ší města, ale o Kralupech se 
téměř vůbec nezmínili. Při-
tom informací o těchto tra-
gických událostech je dost 
a dost. Kniha „Město v sl-
zách“, která je celá určená 
vzpomínkám na 22. březen 
1945, a která vyšla v nákladu 
600 kusů, nepronikla do po-
vědomí veřejnosti, a tak se 
o nás neví. Ani současná 
mladá generace o nešťastném 
konci války v Kralupech nic 
neví. A tak snad pietní pa-
mátník obětí náletu se jmé-
ny všech obětí bombardování, 
o kterém se psalo v minulém 
čísle Zpravodaje, by tento ne-
dostatek napravil.

ing. joSef StuPka
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V úterý 21. února 2012 běžel na druhém programu České televize zajímavý třičtvrtěhodinový program. 
Ve večerním čase ve 20.10 hod. v rámci pořadu „Historie cs“ vyprávěli o konci druhé světové války odborníci 
zabývající se válečnou historií. 

V poledne, ve čtvrtek 22. března 2012, uctili památku obětí březnového náletu v r. 1945 představitelé 
a spoluobčané našeho města.
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Jodlova 111, 278 01  Kralupy n. Vlt. – přízemí budovy, ve které sídlí i ZŠ praktická

tel: 315 727 852, 315 727 782; 
http://www.knihovnakralupy.cz/

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Z pera současných 
kralupských básníků

Patříte-li také mezi ty, kteří skládají 
básně jen tak do šuplíku, neváhejte 
a pošlete nám svou báseň – nebo básně 
– k otištění. Nejlépe mailem na adresu: 
zpravodaj@mestokralupy.cz

ON a ON
Ruku v ruce jdou městem dál,
nedbajíc zvědavých očí.
Není tu nikdo, by o ně stál,
nevadí – přece se točí.

Jediní dva ve velkoměstě,
dvě světla na dálnici,
malý kluk v odrané vestě,
taháky pod lavicí.

K večeru, ráno i napořád,
mají se furt stejně rádi.
Ten, kdo chce mít ve všem řád,
klidně ať reptá, když mu to vadí.

kateřina Poláchová, 16 let, 

kRaluPy nad vltavou

švejk v kraluPecH
Vlistopadu loňského roku proběhla v literárních 

periodikách zpráva o objevení čtyř nových, do-
sud nepublikovaných Haškových povídek o „Dob-
rém vojáku Švejkovi“. Následně do našeho města 

doputovala zajímavá informace, že Jaroslav Hašek 
v jedné z povídek popisuje návštěvu světově pro-
slulého Švejka v Kralupech!! 

Povídku se nám podařilo získat a s přísluš-
ným svolením ji publikujeme – viz obálka Zpra-
vodaje. 

Podle obsahu povídky se je možné domnívat, 
že autor vycházel i z vlastních zážitků… Je totiž 
známo, že se léta přátelil s kralupským drogistou 
Vaňkem (postava i v románovém Švejkovi), a že 
spolu byli nejméně dvakrát viděni v Kralupech nad 
pivním mokem. v. k. 

KRál čteNářů
Králem dospělých čtenářů za rok 2011 se 
stala paní Radmila Červenková s 254 vy-
půjčenými tituly, druhou neúspěšnější čte-
nářkou byla paní Terezie Charvátová, třetí 
místo patří paní Janě Kratochvílové.

Z dětských čtenářů se o první místo děli-
la Lucie Báčová s Karolínou Daňkovou, kte-
ré přečetly shodně 122 knihy. Následovala 
je Maria Dobra. Ta si v roce 2011 v naší 
knihovně půjčila o jednu knihu méně.

CeSty Za KNiHOU
Vítězkou projektu Cesty za knihou, ke kte-
rému se kralupská knihovna připojila 
na podzim loňského roku, se stala Ve-
ronika Elznicová. Mezi oceněnými byla 
také Anička Beránková, Maruška Měko-
tová, Anička Jiterská, Dan Klein a Jára 
Němec.

Všem pilným čtenářům 
ještě jednou gratulujeme!

Upozorňujeme na uzavření knihovny v sobotu 7. dubna 2012

březen – měsíc čtenářů
V březnu byly vyhlášeny výsledky 

dvou knihovnických projektů:
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Projekt Cesty 
za knihou – Maruška 
Měkotová při 
přebírání jedné z cen.
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Městské muzeum

Městské MuzeuM 
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035

Otevírací doba: Út – Pá 9 – 12 a 13 – 16 hod., So – Ne 13 – 17 hod., 
zavřeno: Pondělí a státní svátky, www.muzeum.kralupy.sweb.cz

program na duben 2012

Úterý 3. 4. 
jarní řemeSla pro školy a sokolíky 
8:30 – 18:00 – hlavně těsto, zdobení 
perníčků a velikonoční maličkosti. 

vstupné: 30,- Kč

Úterý 3. 4. 
17:00 – koncert žáků Zuš

čtvrtek 12. 4. 
17:00 – Vernisáž výstavy: LETECTVÍ OD PRAVĚKU 
PO DNEŠEK - KRALUPSKÉ LÉTÁNÍ leteckého 
historika, pilota instruktora Antonína Strejčka 
k životnímu jubileu i k 110. oslavám města. 
Úvodní slovo: PaedDr. Jan Racek, klavír: Lucie 
Čížková. Výstava potrvá do středy 23. 5. 2012.

Středa 18. 4.
Přednáška s promítáním Ing. O. Setzera – 
„leSníkem v rovníkové africe“.

vstupné: 50,- Kč

Středa 25. 4. 
18:00 – koncert - PoDvečer S flétnami, 
zazní skladby z děl J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, 
C. Debussyho, O. Máchy a L. Andersena. 
Vystoupí soubory zobcových fléten Claresco 
a soubor příčných fléten Flauto melodico. Během 
koncertu se vystřídají všechny druhy zobcových 
a příčných fléten - od sopránové po basovou.

vstupné: 50,- Kč

PřiPRaVUjeMe Na KVěteN: 

� Večer věnovaný malíři G. Karsovi, také pamětníkům 
i jeho obrazům.
� Dva koncerty ZUŠ.

čteme z knihy návštěvníků:
                                 

LÉTA PÁNĚ 25. 2. 2012 ZDE BYL 75. ODDÍL DERWEN. 
MOC SE NÁM TU LÍBILO A MNOHO JSME SE NAUČILI .  DRAGON, ZAJDA A VLČATA… 
(sobota = objednaný projekt „Pojďte s námi do pravěku“ pro pražský oddíl skautů)

Milý pane Saifrt – studenti našeho gymnázia navštívili Vaši výstavu a všichni odešli 
obohaceni o výtvarný prožitek. Setkání s Vámi bylo velice příjemné a pozitivní, přesně podle 
Vašich obrazů.

Děkujeme – studenti 2. A a 6. G Dvořákova gymnázia

11. 3. neděle - Děkujeme za zajímavou výstavu řemeslných prací, které si vyzkoušely
i naše vnučky Barunka a Laurinka.

Natálka - JE TO TU SUPER JENOM TEN PERNIK MI NECHUTNÁ...

Motto roku 2012: Devatero řemesel - 110 let města Kralup nad Vltavou 
(Proběhnou různé jarní a podzimní víkendové akce, které připomenou historii řemesel na Kralupsku a zároveň umožní aktivně řemesla prozkoušet).

Kam se ztratili obdivovatelé...?
Milí čtenáři Zpravodaje, 
ráda bych se s Vámi podělila o pár ještě čer-
stvých postřehů z našich dvou posledních 
pořadů v Městském muzeu připravených 
pro širokou veřejnost.

Opravdu nabývám dojmu, že se nám ztrá-
cejí - neznámo kam - obdivovatelé dobré 
hudby, básní, vyprávění či povídek… (ne-
svádějme vše na krizi…).

Mám na mysli večer s MARTINEM PA-
TŘIČNÝM s názvem: „Jako v nebi“, což je 
název souboru 7 právě vycházejících po-
vídek. Zajímavě komponovaný večer, kde 
se střídaly harmonika, zpěv a klavír – vše 
v podání nápadité a sympatické Terezky 
Palkové, Martinovo patřičné slovo k povíd-
kám a čtení úryvků, to vše naplnilo příjem-
ný podvečer pro ty, kteří přišli… ale trochu 
jsme se v sále pro 60 - 80 osob báli….

Obdobná situace nastala ve čtvrtek  
15. března, kdy dlouho ohlašovaný a všude 
možně prezentovaný koncert JANA BURIA-
NA = známého písničkáře, spisovatele, tele-

vizního moderátora, autora dokumentárních 
filmů i turistického průvodce – v jedné oso-
bě - přilákal poměrně malý počet lidí. 

Vy – co jste váhali a nakonec nedorazili, 
jste přišli opravdu o hodně…. setkání  se 
skromným člověkem velkého vypravěčské-
ho i skladatelského talentu, s osobností ne-
jen s talentem zděděným po otci (ano, byl 
jím slavný E. F. Burian), v neposlední řadě 
se zkušeným cestovatelem, znalcem neje-
nom evropské historie… Jan Burian doká-
zal vytvořit skvělou náladu po celou dobu 
koncertu, písničkami, zajímavým vypravo-
váním o životě, o písních, ale zazněly i per-
ličky z jazyka českého…

Dvě příjemně prožité hodiny ve společ-
nosti obou pánů Martina Patřičného a Jana 
Buriana budou pro ty, kdo přišli, slyšeli a vi-
děli dlouhodobým milým zážitkem…

A já stále doufám, že čtenáři, ale i obdi-
vovatelé dobré hudby, básní, vyprávění či 
povídek konečně procitnou…

iveta Bendíková

Vzácní hosté, 
generálové Hlučka, 
Fajtl, Šiška 
s manželkou a pan 
Strejček.
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Pozvánky nejen za hudbou

Přijďte na koncert, kde Tomáš Pfeiffer rozeznívá tajuplný ná-
stroj - Vodnářský zvon. Již šestým rokem můžete zažít krásu, 
tajemnost i hlubokou výpověď filmového příběhu s všelidský-
mi tématy. Obrazový doprovod v unikátní parabolické projekci 
vás provede nejen jemností a barevností, ale i vzájemným lid-
ským souzněním, také se vydá na cestu do hlubokého vesmíru.

Ve skladbě Patria Deum lze zažít a vnímat úžasné, dosud 
málo známé záběry vesmírných galaxií a hvězdokup. Vjem 
je umocněn tóny Vodnářského zvonu, které, dle poznání 
dávných mistrů, zní prostorem i námi a pomáhají harmoni-
zovat celou bytost. Na závěr koncertu se můžete přijít podívat 
na Vodnářský zvon z blízka.

Je potěšením i zážitkem vidět nádherný svět kapiček vody, 
které jsou obrazem jednotlivých hraných tónů.

více o koncertech a nástroji na webových stránkách:
http://www.dub.cz/cs/koncerty-vodnarsky-zvon-spolecna-vec.php

koncert se koná 18. 4. 2012 v 18:30 hod. 
v roudnici nad labem, 
kulturní dům říp, Husovo nám. 58.
vstupné: 110,- kč a 80,- kč 
(děti, studenti, senioři, ZtP).
Předprodej: e-shop www.dub.cz, 
informační centrum karlovo nám. 21, 
tel.: 416 850 201. 

Koncert Společná věc

Jarní koncert KOdK
se sólisty milanem Svobodou a jiřím Stivínem

vážení přátelé,
rád bych vás pozval na tradiční jarní koncert komorního orchestru 

Dvořákova kraje, který se bude konat 

18. 4. 2012 v 19:30 hod. v kD vltava.

Tentokrát jsme si pro vás připravili program, který by 
se dal nazvat „Kontrasty“, protože uslyšíte během 
večera hudbu barokní a současný jazz. Pozvali jsme 
si ke spolupráci dva vynikající jazzové hudebníky, 
Jiřího Stivína a Milana Svobodu. 
Jiří Stivín je sice jazzman tělem i duší (a tak ho pa-
trně znáte z nejrůznějších rozhlasových, televizních 
a jiných pořadů), ale ne všichni vědí, že v 80. letech 
založil soubor Collegium Quodlibet, kde se věnuje 
hudbě klasické, převážně z období renesance a ba-
roka. Proto se vám na našem koncertě představí 
ve dvou flétnových koncertech italských mistrů – 
A. Vivaldiho a G. Sammartiniho.
Další jazzový hudebník, skladatel, dirigent a peda-
gog – Milan Svoboda – za doprovodu KODK předsta-
ví kralupskému publiku své klavírní fantazie na té-
mata písní slavných Beatles. Těchto pět fantazií, 
z nichž každá je v jiném hudebním stylu, v nedávné 
době natočil na CD s Moravskou filharmonií.
Hudba barokní zdánlivě moc dohromady s jazzem 
nejde, ale myslím, že vás přesvědčíme o opaku. Oba 
styly totiž hodně pracují s improvizací, ve které jsou 
oba sólisté mistry. 

václav mazáček, dirigent orchestru koDk

POZVÁNKA
Houslový koncert  

Františka Novotného s klavírním 
doprovodem Vladimíra Hollého
Pořádá Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou v rámci Jubilejních  

hudebních slavností Antonína Dvořáka v jeho rodném kraji ke 40. výročí 
založení a působení Kruhu přátel hudby Kralupy nad Vltavou.

Rytířský sál zámku v Nelahozevsi 
čtvrtek 26. dubna 2012 – 19:30 hodin

František NOVOTNÝ studoval houslovou hru na brněnské konzervatoři 
u prof. B. Kotmela st., na JAMU ve třídě prof. B. Smejkala a u předních virtu-
osů a pedagogů Z. Brona a V. Treťjakova. Vítězství, laureátské tituly a zvláštní 
ocenění obdržel ve více než dvaceti houslových soutěžích. Je nositelem ceny 
italské rozhlasové a televizní společnosti RAI a medaile H. Wieniawského. Svůj 
mimořádně široký repertoár uplatňuje ve spolupráci s předními symfonickými 
tělesy, koncertuje na významných pódiích evropských zemí, Japonska a USA. 
Realizuje nahrávky CD pro zahraniční i česká vydavatelství a spolupracuje s roz-
hlasovými a televizními společnostmi. Pedagogicky působí na JAMU, pravidelně 
učí i na mistrovských kurzech (ČR, Francie, Japonsko, USA) a je porotcem řady 
mezinárodních houslových soutěží. V roce 2009 mu byl prezidentem České re-
publiky udělen titul vysokoškolského profesora.

Vladimír HOllÝ studoval klavírní hru na žilinské konzervatoři a na pražské 
AMU u jednoho z nejrenomovanějších českých interpretů a pedagogů J. Panen-
ky. Po studiích se stal stipendistou Slovenského hudebního fondu, kde pracoval 
pod vedením vynikajícího slovenského pianisty M. Lapšanského. Kromě toho se 
opakovaně aktivně účastnil mezinárodních mistrovských kurzů v Piešťanech, 
které vedl klavírista světového formátu E. Indjic a který také zásadně ovlivnil 
interpretační umění V. Hollého. V průběhu studií se V. Hollý úspěšně zúčastnil 
řady národních a mezinárodních klavírních soutěží. Od r. 1992 působí na JA-
MU, kde byl r. 2004 jmenován docentem. Pravidelně koncertuje na domácích 
i zahraničních pódiích.

Vstupné: 150,- Kč; senioři a studenti: 100,- Kč
Předprodej před začátkem koncertu. 
Rezervace na telefonním čísle 315 785 099 
během tří dnů před koncertem.



Představujeme kralupskou kapelu

terror incognita

u Kdo v kapele hraje  
a kdy jste začínali?
Kapela je složena z klasické sestavy -  
2 elektrické kytary (Jan Odvárka, Tomáš 
Křížek), basa (Daniel Hejda), bicí (Ond-
ra Novák) a zpěv (Vráťa Rous). Založení 
kapely nelze přesně definovat, ale datuje se 
ke konci roku 2008, podle dohledaných fo-
tografií... :-) Za tu dobu jsme ušli poměrně 
dlouhou a trnitou cestu a potkali spoustu 
zajímavých lidí.

u Kde jste již měli možnost koncertovat? 
V roce 2010 jsme dostali příležitost vy-
stupovat v nejprestižnějším klubu v An-
glii, a to v londýnském klubu The Scala, 
společně se známými kapelami britské 
metalové scény - Esoterica (předkapela 
Marilina Mansona) a Godsized (předkapela 
Zack Wilde – Black Label Society). Na-
vštívili jsme londýnské rádio „Total Rock 
Radio“, kde jsme absolvovali hodinový 
rozhovor.  Během našich „pracovních 
výletů“ do Anglie jsme se také zúčastnili 
londýnské metalové soutěže, kde jsme 
postoupili do semifinále mezi prvních 20 
kapel z počtu 200. Ten rok byl pro kapelu 
jedním z nejnáročnějších, jelikož jsme 
navštívili velkou spoustu měst nejen v ČR 
a absolvovali cca 45 koncertů.

V roce 2011 jsme uskutečnili německo-
české turné s kapelou Necromorph a stáli 
na jednom pódiu s předními špičkami 
německé death metalové scény v centru 
Berlína a Halle. Samozřejmě jsme nevy-
nechali ani koncerty v ČR, kterých bylo 
necelých 30.

u Vydali jste již nějaké CD nebo 
natočili klip?
V roce 2010 jsme nahráli a vydali 
první demo CD s názvem „DEMOli-
tion“ spolu s nezbytným merchan-
dise (trička, nálepky, promo fotky). 
V roce 2011 se nám povedlo vydat 
samonákladem naše první LP na-
hrané ve spolupráci s americkým 
producentem Ericem Youngem.  
LP má název „Every time you 
cry, god masturbates“ a momen-
tálně se hraje v rádiích v Evropě 

a USA. K CD jsme připravili další várku 
triček s novým designem a to díky našemu 
sponzorovi Jiřímu Viktorovi, který nám veli-
ce pomáhá.  Zároveň jsme vydali i videoklip 
k úvodní písni alba „Stay Insane“, který pro 
nás natočil Filip Matějovský.

u Jak těžké nebo lehké je v dnešní 
době prosadit se mezi všemi kapelami 
podobného typu?
Definice prosaditelnosti kapely je hod-
ně založena na tom, kolik času kapela 
investuje do propagace a shánění kontaktů. 
Jde o to, snažit se prosadit jméno ve všech 
kanálech, které jsou dostupné, což pro 
kapelu, jež nemá finanční pomoc, může být 
opravdu velice obtížné a časově náročné. 
O management se pravidelně staráme týd-
ně několik hodin, a to jak newslettery, pra-
videlným updatem na facebooku, bandzone, 
tak psaním do rádií a webzinů po celém 
světě. Je to takové druhé zaměstnání :-).

Ačkoliv to strašně neradi říkáme, dnešní 
hudební scéna je zahlcena hudbou, která je 
více rytmická než melodická, kde rychlost 
přebíjí nápaditost. Pro nás je důležitější 
silný riff, než jestli hrajeme při rychlosti 220 
BPM, i když máme rádi rychlou hudbu. Vzo-
rem nám jsou kapely jako Metallica, Pante-
ra, Slayer, Black Sabbath, Iron Maiden, Pink 
Floyd, The Who atd. 

u Kde a kdy vás můžou v nejbližší době 
vidět a slyšet Kralupáci?
Nejbližší koncert je v Kralupech 7. 4. 2012 
v hudebním klubu Ponorka za velké 
podpory zvukařů Pavla Sedláka a Jakuba 
Sedláka. S námi vystoupí naše spřízněné 

a oblíbené kapely Aposepsis (Praha) a Kru-
ton (Praha).  Takže budeme rádi, pokud 
dorazíte v hojném počtu. 

u Jaké jsou vaše letošní plány?
Máme připraveno 8 koncertů do léta a byli 
jsme pozváni, abychom dělali support pro 
LORD NELSON FEAT. Lies, frontman legen-
dárních rap metalistů STUCK MOJO (USA), je 
na svém sólo turné se dvěma koncerty v ČR.

Plánujeme evropské turné (Slovensko, 
Rakousko, Německo, Holandsko, Česko). 
Dáváme dohromady finance na nahrání no-
vého materiálu. Hledáme sponzora, který by 
měl chuť s námi spolupracovat, propagovat 
nebo finančně zajistit mediální propagaci, 
kterou jsme schopni zajistit sami :-).

Vydavatelství, které by bylo ochotné nám 
vydat a propagovat desku. Sháníme grafika, 
který nám postaví web a bude se starat 
o grafiku. Také manažera, který nám bude 
zajišťovat koncerty, propagovat nás, mluvit 
jménem kapely.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
i našemu kamarádovi Standovi Procház-
kovi za velkoplošnou reklamu, která visí 
v jeho baru a také za to, že nás ochotně 
napájí alkoholickými nápoji a propaguje, 
kde je to jen možné. 

Aktuální informace o kapele sledujte na:
http://www.facebook.com/terrorincognita
http://bandzone.cz/terrorincognita 
http://www.terror-incognita.com 
http://myspace.com /terrorincognita

na kralupském hudebním nebi svítí další hvězdička – mladá kapela terror incognita – hraje klasický thrash 
metal s prvky groove a tím vytváří jedinečnou směs silných thrashových melodií a mladické dravosti. energií 

nabitý groove thrash sahá od moderních vlivů kapel jako Pantera až ke kořenům klasiků žánru typu  
Black Sabbath, s důrazem na melodii, rytmiku a agresivní živý projev.



Rolnička slaví 40. narozeniny

u jak vznikl váš loutkový 
soubor a jaké podmínky jste 

před 40 lety k založení divadla 
měli?

LS Rolnička vznikl z iniciativy 
několika nadšenců, vedený Lenkou 

Drobnou, pod záštitou Závodního 
klubu Kaučuk Kralupy, který nakoupil 
marionety a dal k dispozici prostory, 

přímo upravené pro loutkové diva-
dlo v suterénu Závodního klubu.

u jak se divadlo po těch 40 let 
vyvíjelo?
Během let soubor navázal spolu-
práci s loutkáři z několika měst 
ve Středočeském kraji a pořá-
daly se „Loutkové dívánky“, 
„Mikulášské nadílky“, zájezdy 
na různé festivaly a dvakrát 
byl soubor účinkovat i v Ně-
mecku.
V roce 2000 jsme museli 
prostory opustit a Město 
nám dalo k dispozici 
prostory v zadním traktu 
KaSS. Po náročné úpravě, 
na jejíž organizaci měla 
největší zásluhu Zdenka 
Hrazděrová, jsme měli 
znovu „divadélko“, malé, 
ale naše.

u jaké je složení loutkového 
soboru?
Soubor je nyní dvanáctičlenný, jediným 
členem souboru, který vydržel téměř 
od začátku až dosud, je Věra Řeháková. 
Ostatní přicházeli a odcházeli -  někteří 
i tam, odkud není návratu.

Mění se i technika, z původního 
kotoučového magnetofonu s mikro-
fonem je počítač s externí zvukovou 
kartou, z tisícovek žárovek jsou halo-
geny, jen nadšení lidí je stále stejné.
Soubor je postaven na nadšení lidí, 
kterým byly vždy největší odměnou 
rozzářené oči malých diváků.

u vedete si nějakou 
statistiku, kolik pohádek 
jste nastudovali, kolik dětí 
pobavili?
Počet uvedených her si netrou-
fám odhadnout, každé dva měsíce 
má premiéru pohádka, další měsíc 
se opakuje, abychom měli čas 
připravit novou, tzn. zhotovit kulisy, 
připravit loutky a je-li potřeba, udě-
lat i novou zvukovou nahrávku.

Dřívější prostory nabízely 100 
míst pro diváky, nynější bohu-
žel jen 35. Ale téměř vždy, při 
premiéře i repríze, i když jsou 
dvě představení za sebou, je 
hlediště plné.

u co plánujete do dalších let?
Rádi bychom i nadále připra-
vovali pohádky pro nejmenší 
obecenstvo, protože věříme, 
že i v dnešní uspěchané 
době, ve znamení počítačů 
a televize, má klasické 
loutkové divadlo dětem co 
nabídnout.

Děkuji za rozhovor a bu-
deme se těšit na další 
loutkové pohádky 
ve vašem podání!

loutky vždy patřily, patří a ještě dlouho budou patřit mezi nejoblíbenější dětské 
divadelní „kamarády“. jejich prostřednictvím se děti noří do světa fantazie 

již od toho nejútlejšího věku. a právě pro ty nejmenší diváky hraje své pohádky 
již 40 let amatérský loutkový soubor rolnička, který má svou domovskou scénu v zadním 

traktu kulturního domu vltava v kralupech nad vltavou.

rozhovor s paní ivanou SlaBou, vedoucí loutkového souboru rolnička

POZVánKU nA AKCe, SPOJené S OSlAVAMi 40. VýROčí, nAJDeTe nA STR. 22.
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36. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2012

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy 
zve své členy na vycházku

ze sedlce do tichého údolí  
a roztok U Prahy  

Kdy? v sobotu 21. dubna 2012
Odjezd z kralupského nádraží v 8:41 hodin, tentokrát netradičně do zastávky Praha 
Sedlec, kde se sejdeme v 9:05 s mimokralupskými. 

Z nádraží se vydáme na Sedlecké skály, odkud je překrásný výhled na údolí řeky 
Vltavy. Po zastávce na vyhlídkovém místě půjdeme po žluté turistické značce 
přes Roztocký háj do Tichého údolí. Naše putování zakončíme v Roztokách 

u Prahy, kde můžeme navštívit Středočeské muzeum, ve kterém bude probíhat 
výstava: „Co se děje zvířatům, stane se i lidem...“. Výstava seznamuje 
návštěvníky s chráněnými druhy obratlovců středních Čech, prezentuje fotografie 
zvířat Ladislava „Koviho“ Kovácse a představí sbírky Muzea Komenského 
v Přerově pod názvem „Nástroje, pasti a železa na škodnou“.

Akci připravila Helena Zákoucká

æ

Blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří  
se dožívají v dubnu 
významných životních jubileí.
90 let ...............podrabská libuše
 runt Jaroslav
 Ťápal František
85 let ...............Čermáková Jiřina
 Špecingerová ludmila
 rychtaříková růžena
 Jirasová Hana
80 let ...............drobná Miloslava
 Šmejkal Karel
 podivínský Jiří
 paleček stanislav
 Vraspírová Jarmila
 Kružík Vladimír
 Kolátor Jan
 pavlík František
 Merfait Josef

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti.

sdružení rodáků a příznivců města
DUBeN – Přednáška
Promítání filmu o Krásách 
Přírody v rePublice Kongo

Loni v dubnu přednesl náš rodák Ing. Ota 
Setzer zajímavou dvouhodinovou přednáš-
ku o své práci – mapování pralesů vzdálené 
Republiky Kongo pro světovou organizaci 
UNESCO. Nestihl nám však promítnout 
film o krásách divoké přírody republiky 
Kongo včetně povodí řeky Kongo.

Tento neplánovaný nedostatek nahra-
dí průvodním slovem a promítnutím fil-
mu a DVD o přírodě Konga. Promítání se 
uskuteční ve středu 18. dubna od 16 h. 
v sále Městského muzea, které je pořadate-
lem této akce.

Host našeho Sdružení Ing. O. Setzer 
na místě zodpoví vznesené dotazy. Srdečně 
zveme všechny naše členy i širokou kralup-
skou veřejnost, aby mohli zhlédnout, kam 
až se dostal jeden z kralupských rodáků. 
vstupné, vzhledem k promítání a aut. prá-
vům, je 50,- Kč za osobu.

KVěteN – autobusový zájezd
návštěva zámKu v dětenicích
a loučeni

ve středu 23. 5. se vypravíme poznat krásy 
zámků dětenice a loučeň. Startujeme v 7:30 
h. z minic, po projetí našich zastávek ve měs-
tě odjedeme na trasu v 8:00 h. od zastávky 
mhd naproti Kd vltava v lobečku.

První krátkou zastávku odtajníme v au-
tobuse, pak navštívíme zámek Dětenice. 
Po obědě nás čeká další tajná krátká za-
stávka. Náš zájezd bude končit na zámku 
Loučeň a prohlídkou jeho parku a bludišť. 
Předpokládaný návrat mezi 17. a 18. hod. 

Přihlášky na tento zájezd přijímáme mi-
mořádně ve středu 9. 5. od 13 h. v salónku 
DPS na Cukrovaru. Na místě obdržíte kom-
pletní informace o tomto zájezdu. Pokud Vám 
nebude vyhovovat určený termín, můžete se 
včas objednat na tel. č. 720 139 445. 

Na zájezd zveme členy i širokou veřej-
nost. Všechny naše akce uskutečňujeme 
díky grantu MěÚ Kralupy. jan kolátoR

Před několika 
lety otevřený 
a obnovený zámek 
loučeň bude 
vyvrcholením 
našeho 
květnového 
zájezdu. 
nezapomeňte se 
včas přihlásit i Vy!
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máslovické muzeum zve
na výstavu Brouci v PříroDě 

i v umění (potrvá do 26. 8.) 
a v neděli 15. 4. v 15 h. 

na přednášku Za ilegálními 
ZlatokoPy Do PraleSů 
francouZSké guyany 
se sběratelem brouků 
a cestovatelem panem 

janem kobylákem. 
Další info na tel. 724 191 246, 

e-mail: ou@maslovice.cz, 
www.maslovice.cz

 6. 3. Jiří dUŠKa .........................................80 let
 16. 3. Věra ŠIMŮnKoVÁ ...........................85 let
 17. 3. Jitka BŘeZInoVÁ ............................64 let
 18. 3. alena FIedleroVÁ ........................88 let
 21. 3.  Jitka scHleIFeroVÁ .....................82 let
 22. 3.  Věra rYcHtaŘÍKoVÁ .....................91 let

Opustili
nás

Všem pozůstalým 
vyjadřujeme upřímnou soustrast

vzpomínky

Naši milí přátelé,
právě na víkend, kdy k nám přišlo podle 
kalendáře jaro, nás konečně zahřálo slu-
níčko. Duben bývá vždy však aprílový, 
přesto se těšíme na krásné teplé Velikono-
ce, nejkrásnější svátky roku. Pranostika, 
že v dubnu budeme ještě za kamny, se 
snad nenaplní, protože práce na zahrád-
kách nás již vyhnaly do přírody.

Ale u nás v klubu bude určitě veselo 
ještě před Velikonocemi. Přijdou za námi 
děti z mateřské školky, na které se velmi 
těšíme, protože vždy velmi potěší a doká-
žou nás chytit za srdce. 

Jak jsme slíbili, v dubnu pořádáme le-
tošní první zájezd. Výlety za krásami naší 
vlasti patří k nejoblíbenějším akcím nejen 
našich členů, ale i ostatních seniorů. Pro-
to zveme další zájemce nejen o zájezdy, 
ale i o další činnost v našem klubu.

Tentokrát se podíváme na sever, navští-
víme Doksany, Dubici, Stadice, Ústí nad 
Labem a Střekov. Zájezd se uskuteční v so-
botu 21. dubna a přihlásit se můžete v úte-
rý 3. nebo 10. dubna od 13 hod. na naší 
schůzce v Domě s pečovatelskou službou 
na Cukrovaru. Cena zájezdu je 250,- Kč. 

Na květen již připravujeme další výlet, 
a bližší informace se dozvíte v příštím čís-
le Zpravodaje.

Mrzí nás, že se z finančních důvodů ne-
podařilo uskutečnit plánovanou přednáš-
ku o ekologii, snad někdy příště. 

Zveme nové seniory do našich řad, aby 
se společně s námi nejen radovali z čin-
nosti klubu, ale i pomáhali s její přípra-
vou, popovídali si s námi a neseděli sami 
doma. Scházíme se každé úterý od 13 ho-
din v DPS, V Luhu č.p. 1171. Těšíme se!

S PoZdRavem členové mkd

Městský klub důchodců
Dne 8. dubna 2012 uplyne 
smutných 10 let od úmrtí 
mé milované dcery lenky 
rakové. Stále vzpomíná 
maminka a příbuzní.

Dne 9. 4. 2012 by se můj tatínek, pan 
ZDeněk matoušek z Kralup nad Vltavou, 
dožil 87 let. Bohužel, osud tomu chtěl jinak. 
S velikou úctou stále vzpomíná a nikdy 
nezapomene na jeho pracovitost a obětavost 
dcera Jana.

„Očím ses ztratila, ale 
v srdcích zůstaneš navždy“
Dne 24. dubna tomu bude 
10 let, kdy nás opustila 
naše milovaná manželka, 
maminka, babička 

a prababička paní alena kocourková. 
S úctou a láskou na ni vzpomínáme. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
Manžel a děti s rodinami.

Vás zve na VERNISÁŽ VÝSTAVY

Dětské práce Školní družiny
ZŠ Gen. Klapálka

V Pondělí 23. dubna od 17 hodin
Vernisáž doprovodí děti svým kulturním vystoupením

Výstava potrvá do 27. 4. 2012

v Kralupech-lobči, 
Purkyňovo nám. 228

Galerie je otevřena Po - Pá od 15 h. do 18 h. nebo po dohodě na tel. 724 250 190, 
e-mail: klara.klouckova@seznam.cz.

Celoročně je možno v Galerii zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, převážně z dílny českých grafiků.
Děkujeme Městu Kralupy, že finančně podpořilo provoz Galerie v roce 2012.
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Program KD Vltava

KD VltaVa Kralupy 
náměstí jaroslava Seiferta 706, 278 01 kralupy nad vltavou 2, tel.: 315 727 827, 
e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz. ReZeRvace a prodej vstupenek 

– tel.: 315 726 101. Pokladna otevřena denně od 15:30 do 20:00 hod.

PROGRaM Na DUBeN

Úterý 3. 4.  17:00

Disko 
pro teenagery ve stylu „monster High“

Převleč se za Frankie Steinku, Draculauru, Lagoona 
Blue, Deuce Gorgona nebo si vymysli své vlastní mon-
strum. UV světla a svítící tělové barvičky, kterými Tě 
pomalujeme, Tvůj hrůzostrašně báječný vzhled ještě 
vylepší. Přijď na párty školy Monster High! Soutěže 
o monstrózní ceny, nechutné dobroty.
 vstupné: 60,- kč

Úterý 10. 4.  16:30 

Vernisáž
výstavy ke 40. výročí založení 
Loutkového souboru Rolnička 
- Malý sál KD Vltava. 
Výstava mapuje historii je-
diného loutkového soubo-
ru v Kralupech nad Vltavou. 
Výstava potrvá do 27. 4. 2012.
 vstupné zdarma

čtvrtek 12. 4.  19:30

William Douglas Home
leDňáčeK

Divadlo Ungelt Praha
Stylová anglická komedie o vdově, sirovi a jeho ko-
morníkovi. Po padesáti letech se setkává slavný spi-
sovatel (František Němec) se svou dávnou láskou 
(Alena Vránová). Je tu ale ještě jeho komorník (Petr 
Kostka)...

vstupné: 350,- kč; 
280,- kč senioři, studenti

Pátek 13. 4.  20:30

klubovna DS Scéna (vchod z Hakenovy ulice)

tracy lettS: ZaBiják joe
DS Scéna kraluPy
Černá komedie nebo drama s šokujícím koncem? Kaž-
dopádně silný příběh, který se odehrává v současnos-
ti v americkém Dallasu. Postavy s podobným osudem 
však nemusí žít jen v Americe, můžete je potkat třeba 
i ve vašem sousedství. Je to realita naší doby? Zkrátka 
taková normální rodinka... vstupné: 50,- kč

neděle 15. 4.  14:30

Třetí ročník pěvecké soutěže Kralupský talent 2012 pro-
běhne v KD Vltava od 14:30 hod. Pozvánku s podrobnými 
informacemi najdete na str. 22. vstupné: 65,- kč

Středa 18. 4.  19:30

koncert komorního 
orchestru Dvořákova kraje
Můžete se těšit na skladby G.F.Handela, G.Samma-
rtiniho, A.Vivaldiho, E.Douši a jako třešničku na dor-
tu cyklus „Hommage aux Beatles“ (výběr písní 
Beatles v úpravě M. Svobody). Jako sólisté se před-
staví Milan Svoboda, Jiří Stivín a Viktor Mazáček.  
Diriguje prof. Václav Mazáček.

vstupné. 150,- kč; 100,- kč senioři, studenti

čtvrtek 19. 4.  19:30

11. country salon
s rangers Band – host K.t.o.
Rangers Band si tentokrát přizvali k sobě na pódium ka-
pelu Kamarádi táborových ohňů (K.T.O.), kapelu, která 
letos oslaví 50. výročí své existence! Nenechte si ujít 
tento jedinečný večer a připravte se tak na trampskou 
sezónu, která se blíží. vstupné: 200,- kč

Sobota 21. 4.  15:00

Jak víla 
Modrovláska splnila 

tři přání a... 
Divadlo HP Praha

Příběh vás zavede do lesního království Mod-
rovlásky, moudré a spravedlivé víly, která Ma-
těje s Andělkou odmění za dobrý skutek kouz-

lem. Jak si Matěj a Andělka s darem od víly 
Modrovlásky poradí? Přinese jim štěstí, nebo smůlu? 
Přijďte a uvidíte veselý pohádkový příběh, který v so-
bě skrývá ponaučení o tom, že i největší kouzlo nemá 
žádnou cenu, když člověku vládne chamtivost, lenost 
a sobectví nad soucitem, dobrotou a láskou.

vstupné: 60,- kč

Pondělí 23. 4.  19:30

Caveman
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat 
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem 
a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství 
a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Hraje: Honza 
Holík/Jakub Slach. Režie: Patrik Hartl. 

PoZor! kD vltava není pořadatelem, 
k dispozici je omezený počet lístků.
1. - 4. + 7. řada + balkon: 350,- kč;  

10. - 13. + 15. řada: 320,- kč

čtvrtek 26. 4.  19:30

Tančírna
Pokračují oblíbené večery pro všechny tancechtivé. Slo-
vem provází taneční mistr Jan Kvasnička. Přijďte strávit 
příjemný večer v rytmu tance! 

vstupné: 60,- kč; 100,- kč za pár

Sobota 28. 4.  15:00

Cesta pohádkovýM 
(ne)leseM   

Milé děti, vydejte se v pohádkových maskách na dob-
rodružnou výpravu k vltavské tůni. Čekají vás tady 
pohádkové bytosti, zdolávání strašidelných úkolů 
a na konci cesty velký táborák. A protože se svátek 
čarodějnic blíží, tak si u něj po čarodějnicku zatančíme 
a zazpíváme. Možnost opečení vlastních buřtíků.
Na všechny děti čeká v cíli sladká odměna. 
Start je u cesty k vodě naproti cukrárně na nábřeží  
J. Holuba v době od 15:00 do 15:30 hod. 

Startovné: děti 35,- kč; dospělí 10,- kč

12.  Křemílek a Vochomůrka 
 – Divadlo Anfas Praha
14.  Kapela Hop – trop + Petr Petráň
15.  Komediograf (Tomáš Matonoha, 
 Pavel Liška, Marek Daniel a další)
25.  Taneční skupina Naděje
31.  Tančírna

PřiPRaVUjeMe 
Na KVěteN 2012:

›
›
›

›
›
›

2012
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Česká premiéra hry 
proběhla 18. prosin-

ce 2007. 
O této české premiéře 

úspěšného dramatika se 
právem mluví jako o nad-

průměrné inscenaci, herec-
kém koncertě či propracované 

režisérské práci. Ladislav Smo-
ček jako mistr propracovaných 
jevištních detailů vytvořil kvalitní 
představení, smysluplný celek 
se vším, co k tomu patří. Pokud 
k tomu přidáme šťastnou ruku 
při výběru hereckých osob-
ností, dobré divadlo je zaru-
čeno. 
Ačkoliv by se mohlo zdát, 
že představení Ledňáček je 
spíše pro starší generaci, 

nenechte se zmást. 
tato anglická kome-
die s lehkou dávkou iro-
nie a s trefným překladem 
Pavla Dominika nebude nu-
dit žádnou generaci. 
Alena Vránová jako dáma z vyš-
ších kruhů výborně střídá polohy, 
to, co říká, jak se chová, vše je při-
rozené a uvěřitelné. Pozadu nezů-
stávají ani František Němec a Petr 
Kostka, charaktery si drží opravdu 
až do konce, vztahy mezi nimi jsou 
snadno rozpoznatelné, logicky se 
mění, přitom stále drží tvar. 
trefné poznámky, ironický nad-
hled i opravdová lidskost, to vše 
v Ledňáčkovi zažijete.

těšíme se na vás! 

                        ZVEME VÁS DO DIVADLA

Divadlo ungelt Praha

Ledňáček

12. 4. 2012 
19:30 hodin 
KD Vltava

Vstupné: 
350,- Kč; 
280,- Kč 
studenti  
a senioři

poděKoVání
KD Vltava děkuje sponzorům Retro plesu, 
který zakončil letošní plesovou sezónu. 
Hlavním sponzorem byla CK alexandria, dále 
ples podpořili: Lenka Malíková - CA Abaca, 
kapela Plus Neratovice, Café Restaurant 
Kotva, Bar Baracuda, Lékárna ,,u nádraží“, 
galanterie ,,Peggy“, KB, Plyntop, Pavla 
Hlavsová, Řeznictví a uzenářství Loužecká, 
BL - barvy s.r.o., Second hand ,,u Žofinky“, 
Obuv JHC s.r.o., Soukromé řeznictví Kohout 
a synové s.r.o. a Country bar Liďák.

Nevíte, co dělat „černý“ pátek třináctého?
Přijít do divadelního klubu DS Scéna na brutální thriller

Zabiják Joe
Že jste ho už viděli? To už ale musí být hodně dlouho!!! Že jste ho ještě neviděli? No tak to rozhodně 

přijďte!! Přece nebudete sedět doma a čekat, co se vám tento den ještě přihodí :-).
Hru známého britského dramatika Tracyho Lettse Zabiják Joe jsme nazkoušeli v roce 2005 a další rok 

jsme Zabijáka hráli na národní přehlídce neprofesionálních divadel Jiráskův Hronov. Uvedli jsme ho více 
než dvacetkrát v různých divadlech, klubech, hospodách, a také jako doprovodný program na konferenci 

lékařů psychiatrů /jako ještě několik jiných našich představení.../. Zabijáka hrajeme stále hrozně rádi - a není 
to jenom proto, že při tom můžeme mluvit sprostě, hulit a pít pivo. Máme se s ním prostě rádi.

Hrají: Helča Plicková, Majda Čechlovská, Petr Čechlovský, Petr Špička, Standa Kučera
Režie: Michaela Kuptíková

Délka představení: 75 min. Vstupné: 50,- Kč

Pátek 13. 4. 2012, 20:30 hod., klub DS Scéna (vedle zadního vchodu do KD Vltava)

MusicFest 
2012

Country salon Liďák

vStuP ZDarma

Vystoupí:  Studenti DG, 

The Oxx, Absurd Error, 

Liwid, Evelynne

20. dubna 2012
- 18:00 hodin

Pořádají studenti  
Dvořákova gymnázia kralupy.
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V PONDĚLÍ A V ÚTERÝ 
 KINO NEHRAJE!

4. 4. ST 

17:30
PROBUDÍM SE VČERA
ČR 2011, 120 min., 110,- Kč

20:00
OKRESNÍ PŘEBOR: 
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 100,- Kč

5. 4. ČT

15:30
MODRÝ TYGR
ČR 2011, 90 min., 100,- Kč

17:30 
VÍLA  
Francie / Belgie 2011, 93 min., 
T, 85,- Kč FKV / 100,- Kč

Dom pracuje na nočních směnách v malém hotelu blíz-
ko průmyslového přístavu Le Havre. Jedné noci dorazí 
do hotelu žena, která nemá žádná zavazadla ani boty. 
Jmenuje se Fiona a povídá Domovi, že je vílou, která 
mu může splnit tři přání. Dvě z jeho přání Fiona splní, 
poté však záhadně zmizí. Dom, který se do ní na první 
pohled zamiloval, po ní začíná pátrat...  

20:00 
MÁME PAPEŽE! 
Itálie / Francie 2011, 104 min., T, 80,- Kč

Z balkónu baziliky sv. Petra zazní slavnostní Habe-
mus papam! Co vše ale předcházelo volbě nové hla-
vy katolické církve, koho kardinálové zvolili po smrti 
papeže za svého dalšího zástupce, který se odmítá 
ujmout nové funkce? 

6. 4. PÁ

15:30
MODRÝ TYGR
ČR 2011, 90 min., 100,- Kč

17:30
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
USA 2012, 113 min., 15, T, 90,- Kč

Jablečný koláč coby trenažer prvního sexu už neče-
kejte. Jinak se ale hrdinové příliš nezměnili, i když 

jako dospělí spíš než erotické úspěchy sbírají trapa-
sy a ztráty. Třináct let poté, co prvním dílem vyvolali 
mohutnou erupci pubertálních komedií, se na scénu 
vracejí prakticky všichni „sexuální štvanci“, včetně 
Jimova táty a Stiflerovy mámy. Nejvhodnější zámin-
kou k setkání je školní sraz... 

20:00
TITANIC  
USA 1997, 194 min., D, 140,- Kč

Byl obrovský a luxusní. Lidé o něm ve své pýše říkali, 
že je nepotopitelný. Když vyplouval Titanic na svou prv-
ní plavbu, byli na jeho palubě také chudý Jack a bohatá 
Rose. Prožili spolu nejkrásnější chvíle života a slíbili si, 
že už se nikdy nerozejdou - až do oné osudné noci...

7. 4. SO

15:30
SNĚHURKA
USA 2012, 106 min., D, 100,- Kč

Zlé královně (Julia Roberts) se podařilo získat vládu nad 
královstvím. Uprchlá princezna (Lily Collins) se však své-
ho výsostního práva jen tak snadno nevzdá a rozhodne 
se jednat. Za pomoci sedmi vynalézavých trpaslíků začí-
ná plánovat odvetu. Sněhurka ožívá v novém dobrodruž-
ném příběhu plném lásky, ale i žárlivosti a zrady. 

17:30
MÁME PAPEŽE!
Itálie / Francie 2011, 104 min., T, 80,- Kč

20:00
ZATÍMCO SPÍŠ
Španělsko 2011, 102 min., T, 90,- Kč

César pracuje jako vrátný v bytovém domě v Barcelo-
ně. S úsměvem otevírá dveře nájemníkům a vyřizuje 
jejich stížnosti. Není to sice ta nejlepší práce na svě-
tě, ale on o změně místa neuvažuje. Jeho práce mu 
totiž umožňuje poznat všechny nájemníky domu, je-
jich denní harmonogram a zvyky. Ví o všech jejich 
příchodech a odchodech, zná jejich slabé stránky 
i tajemství. Může dokonce ovládat jejich životy, jitřit 
otevřené rány a ponořit se do nich...

8. 4. NE

15:30
SNĚHURKA
USA 2012, 106 min., D, 100,- Kč

17:30
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
USA 2012, 113 min., 15, T, 90,- Kč

20:00
TITANIC 
USA 1997, 194 min., D, 140,- Kč

11. 4. ST

16:30
LS ROLNIČKA: O HVĚZDIČCE 
Loutková pohádka pro nejmenší di-
váky výjimečně v kině Vltava
20,- Kč

20:00
ŽELEZNÁ LADY
Velká Británie 2011, 105 min., T, 
12, 85,- Kč FKV / 100,- Kč

12. 4. ČT

17:00 
KRÁLOVSKÁ AFÉRA
Dánsko / Švédsko / ČR / Německo 2012,  
128 min., T, 80,- Kč

Příběh vášnivé a zakázané lásky, která změnila ce-
lý národ. Lásky, která propukla na začátku 70. let 
18. století mezi Johanem Struenseem, německým 
lékařem pološíleného dánského krále Kristiána VII., 
a jeho manželkou, mladičkou královnou Karolinou 
Matyldou Hannoverskou. 

20:00
VRÁSKY Z LÁSKY
ČR 2012, 101 min., 110,- Kč

Film o dojemném i humorném setkání dvou lidí, kteří 
si navzdory svému věku chtějí užít podzim života na-
plno. Hrají: J. Bohdalová, R. Brzobohatý, I. Trojan, L. 
Vlasáková, J. Jirásková, A. Geislerová a další.

13. 4. PÁ

17:30
VRÁSKY Z LÁSKY
ČR 2012, 101 min., 110,- Kč

20:00
S LEDOVÝM KLIDEM
USA 2012, 12, T, 90,- Kč

Mladý byznysmen Will Share (H. Cavill) tráví ve Špa-
nělsku rodinnou dovolenou – náhle je jeho rodina 
unesena agenty, pátrajícími po záhadném kufříku. 
Objeví se Willův otec (B. Willis) a prozradí mu, že je 
agent v utajení zapletený do mezivládní sítě lží a ta-
jemství. Will musí najít způsob, jak zachránit svou ro-
dinu. Španělská policie po něm jde za vraždu, kterou 
nespáchal a tým amerických zabijáků ho chce stejně 
intenzivně dostat ze zatím neznámých důvodů...

14. 4. SO

14:30
KOUPILI JSME ZOO
USA 2011, 124 min., T, 90,- Kč

◆  @

Benjamin Mee (M. Damon), losangeleský autor novi-
nových sloupků, který jako svobodný otec čelí problé-
mům souvisejícím s výchovou dvou dětí, se rozhod-
ne opustit svoji práci a koupit starý venkovský dům 
s ohromnými pozemky a jedním speciálním bonusem 
– Rosemorskou ZOO...

17:00
KRÁLOVSKÁ AFÉRA
Dánsko / Švédsko / ČR / Německo 2012, 
128 min., T, 80,- Kč

20:00
VRÁSKY Z LÁSKY
ČR 2012, 101 min., 110,- Kč

15. 4. NE

15:00
KOUPILI JSME ZOO
USA 2011, 124 min., T, 90,- Kč

17:30
VRÁSKY Z LÁSKY
ČR 2012, 101 min., 110,- Kč

20:00
S LEDOVÝM KLIDEM
USA 2012, T, 12, 90,- Kč

18. 4. ST 

19:00
ČILE PO CHILE
Multimediální live diashow
100 min., 100,- Kč

Chile je krajina plná kontrastů - kus pouště, kus mo-
ře, laguny, solná jezera, sopky, gejzíry, kaktusy, pal-
my, ostrovy, hluboké pralesy, ledovce. Přístavy pulsují 
životem, zapadlé vesnice dýchají poklidem. Na seve-
ru se rozkládá nejsušší poušť světa Atacama a úplně 
na jihu leží Ohňová země - konec světa.

19.4. ČT

17:30 
VRTĚTI ŽENOU
Velká Británie / Francie / Německo /  
Lucembursko 2011, 100 min., T, 110,- Kč

Viktoriánská Anglie: Mladý lékař Mortimer (H. Dan-
cy), který vítá pokrok a experimenty, začne pracovat 
u Dr. Dalrympleyho. Ten se specializuje na léčbu žen 
trpících „hysterií“. Společně se svým přítelem sestrojí 
důmyslný nástroj /vibrátor/, který ženám rychle a efek-
tivně umožňuje dosáhnout vytoužené úlevy a klidu. 
Čekárna je stále plná „hysterických“ žen. Svobodo-
myslná a feministicky založená Charlotta (M. Gyllen-
hall), dcera lékaře Dalrympleyho, nástroji nedůvěřuje. 
A právě do ní se Mortimer beznadějně zamiluje...  

20:00 
ROK KONOPÍ
ČR 2012, 90 min., 70,- Kč

Dokument o hledání léčebných vlastností konopí, 
jeho účinků a legislativního rámce nejen v České re-
publice, ale i ve světě. Film sleduje řadu postav, které 
se věnují tématu konopí z nejrůznějších úhlů. Hledá 
hranici osobní svobody každého jednotlivce s právem 
na zdraví a zrcadlí absurdnost současné reality... 

20. 4. PÁ

17:30
PROBUDÍM SE VČERA
ČR 2011, 120 min., 110,- Kč

20:00
TALISMAN
USA 2012, 101 min., T, 100,- Kč

Americký voják Logan (Zac Efron) našel při jedné 
akci v Iráku fotografii ženy a má za to, že mu přines-
la štěstí a pomohla v Iráku přežít. Po návratu z války 
se rozhodne dotyčnou ženu vyhledat – najde ženu 
- rozvedenou Beth (Taylor Schilling) se svým malým 
synem. Začne pracovat na rodinné usedlosti, která 
patří rodině Beth...  

21.4. SO

15:30
CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 2 
USA 2012, 94 min., D, 130,- Kč

17:30
VRTĚTI ŽENOU
Velká Británie / Francie / Německo /  
Lucembursko 2011, 100 min., T, 110,- Kč

20:00
PROBUDÍM SE VČERA
ČR 2011, 120 min., 110,- Kč

22. 4. NE

17:30
ROK KONOPÍ
ČR 2012, 90 min., 70,- Kč

20:00
TALISMAN
USA 2012, 101 min., T, 100,- Kč

25. 4. ST

17:30
PROBUDÍM SE VČERA
ČR 2011, 120 min., 110,- Kč

20:00
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 100,-Kč

26. 4. ČT

17:30  
PIRÁTI!  
Velká Británie / USA, 2012, 88 min., D, 165,- Kč

Pirát kapitán se svou posádkou vytáhne do bitvy proti 
svému soupeři Černému Bellamymu, aby získal ký-
ženou cenu „Pirát roku“. Jejich cesta vede z Karibiku 
až do viktoriánského Londýna, kde se setkají s vše-
mocným nepřítelem, který je odhodlán vymazat piráty 
z povrchu zemského jednou provždy...

20:00 
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
ČR 2012, 100,- Kč

Johana se nečekaně zamiluje, začne pátrat po muži 
ze starých dopisů, který znal její mámu, když byla 
naživu, a který by mohl být jejím biologickým ot-
cem, a její deník, kde je úplně všechno, chtějí vydat 
jako knížku.
Hrají: S. Stašová, I. Bareš, P. Špalková, J. Prachař, 
V. Kubařová a další...

27. 4. PÁ

15:30
PIRÁTI!  
Velká Británie / USA, 2012, 88 min., D, 165,- Kč

17:30
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 100,- Kč

20:00
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
ČR 2012, 100,- Kč

28. 4. SO

15:30
PIRÁTI!  
Velká Británie / USA, 2012, 88 min., 165,- Kč

17:30
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
ČR 2012, 100,- Kč

20:00
HAVRAN
USA / Maďarsko / Španělsko, 2012,  
111 min., T, 90,- Kč

Detektiv Emmet Fields (L. Evans) je povolán k případu 
brutální vraždy dvou žen. Při pátrání zjistí, že zločin se 
až moc podobá smyšlené vraždě, která byla do de-
tailu popsaná v povídce spisovatele Edgara Allana 
Poa. Předvolá tedy Poa k výslechu, ale zatímco je 
Poe ve vazbě, dochází k další strašlivé smrti - opět 
inspirované jedním z jeho příběhů. Fields tedy vyzve 
Poa, aby mu pomohl zastavit toto krvavé šílenství... 

29. 4. NE

10:00 Kinečko pro nejmenší
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3
62 min., 40,- Kč

15:30
PIRÁTI! 
Velká Británie / USA, 2012, 88 min., D, 165,- Kč

17:30
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
ČR 2012, 100,- Kč

20:00
HAVRAN
USA / Maďarsko / Španělsko, 2012,  
111 min., T, 90,- Kč

Projekce podpořil Státní fond ČR  
pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz
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V PONDĚLÍ A V ÚTERÝ 
 KINO NEHRAJE!

4. 4. ST 

17:30
PROBUDÍM SE VČERA
ČR 2011, 120 min., 110,- Kč

20:00
OKRESNÍ PŘEBOR: 
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 100,- Kč

5. 4. ČT

15:30
MODRÝ TYGR
ČR 2011, 90 min., 100,- Kč

17:30 
VÍLA  
Francie / Belgie 2011, 93 min., 
T, 85,- Kč FKV / 100,- Kč

Dom pracuje na nočních směnách v malém hotelu blíz-
ko průmyslového přístavu Le Havre. Jedné noci dorazí 
do hotelu žena, která nemá žádná zavazadla ani boty. 
Jmenuje se Fiona a povídá Domovi, že je vílou, která 
mu může splnit tři přání. Dvě z jeho přání Fiona splní, 
poté však záhadně zmizí. Dom, který se do ní na první 
pohled zamiloval, po ní začíná pátrat...  

20:00 
MÁME PAPEŽE! 
Itálie / Francie 2011, 104 min., T, 80,- Kč

Z balkónu baziliky sv. Petra zazní slavnostní Habe-
mus papam! Co vše ale předcházelo volbě nové hla-
vy katolické církve, koho kardinálové zvolili po smrti 
papeže za svého dalšího zástupce, který se odmítá 
ujmout nové funkce? 

6. 4. PÁ

15:30
MODRÝ TYGR
ČR 2011, 90 min., 100,- Kč

17:30
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
USA 2012, 113 min., 15, T, 90,- Kč

Jablečný koláč coby trenažer prvního sexu už neče-
kejte. Jinak se ale hrdinové příliš nezměnili, i když 

jako dospělí spíš než erotické úspěchy sbírají trapa-
sy a ztráty. Třináct let poté, co prvním dílem vyvolali 
mohutnou erupci pubertálních komedií, se na scénu 
vracejí prakticky všichni „sexuální štvanci“, včetně 
Jimova táty a Stiflerovy mámy. Nejvhodnější zámin-
kou k setkání je školní sraz... 

20:00
TITANIC  
USA 1997, 194 min., D, 140,- Kč

Byl obrovský a luxusní. Lidé o něm ve své pýše říkali, 
že je nepotopitelný. Když vyplouval Titanic na svou prv-
ní plavbu, byli na jeho palubě také chudý Jack a bohatá 
Rose. Prožili spolu nejkrásnější chvíle života a slíbili si, 
že už se nikdy nerozejdou - až do oné osudné noci...

7. 4. SO

15:30
SNĚHURKA
USA 2012, 106 min., D, 100,- Kč

Zlé královně (Julia Roberts) se podařilo získat vládu nad 
královstvím. Uprchlá princezna (Lily Collins) se však své-
ho výsostního práva jen tak snadno nevzdá a rozhodne 
se jednat. Za pomoci sedmi vynalézavých trpaslíků začí-
ná plánovat odvetu. Sněhurka ožívá v novém dobrodruž-
ném příběhu plném lásky, ale i žárlivosti a zrady. 

17:30
MÁME PAPEŽE!
Itálie / Francie 2011, 104 min., T, 80,- Kč

20:00
ZATÍMCO SPÍŠ
Španělsko 2011, 102 min., T, 90,- Kč

César pracuje jako vrátný v bytovém domě v Barcelo-
ně. S úsměvem otevírá dveře nájemníkům a vyřizuje 
jejich stížnosti. Není to sice ta nejlepší práce na svě-
tě, ale on o změně místa neuvažuje. Jeho práce mu 
totiž umožňuje poznat všechny nájemníky domu, je-
jich denní harmonogram a zvyky. Ví o všech jejich 
příchodech a odchodech, zná jejich slabé stránky 
i tajemství. Může dokonce ovládat jejich životy, jitřit 
otevřené rány a ponořit se do nich...

8. 4. NE

15:30
SNĚHURKA
USA 2012, 106 min., D, 100,- Kč

17:30
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
USA 2012, 113 min., 15, T, 90,- Kč

20:00
TITANIC 
USA 1997, 194 min., D, 140,- Kč

11. 4. ST

16:30
LS ROLNIČKA: O HVĚZDIČCE 
Loutková pohádka pro nejmenší di-
váky výjimečně v kině Vltava
20,- Kč

20:00
ŽELEZNÁ LADY
Velká Británie 2011, 105 min., T, 
12, 85,- Kč FKV / 100,- Kč

12. 4. ČT

17:00 
KRÁLOVSKÁ AFÉRA
Dánsko / Švédsko / ČR / Německo 2012,  
128 min., T, 80,- Kč

Příběh vášnivé a zakázané lásky, která změnila ce-
lý národ. Lásky, která propukla na začátku 70. let 
18. století mezi Johanem Struenseem, německým 
lékařem pološíleného dánského krále Kristiána VII., 
a jeho manželkou, mladičkou královnou Karolinou 
Matyldou Hannoverskou. 

20:00
VRÁSKY Z LÁSKY
ČR 2012, 101 min., 110,- Kč

Film o dojemném i humorném setkání dvou lidí, kteří 
si navzdory svému věku chtějí užít podzim života na-
plno. Hrají: J. Bohdalová, R. Brzobohatý, I. Trojan, L. 
Vlasáková, J. Jirásková, A. Geislerová a další.

13. 4. PÁ

17:30
VRÁSKY Z LÁSKY
ČR 2012, 101 min., 110,- Kč

20:00
S LEDOVÝM KLIDEM
USA 2012, 12, T, 90,- Kč

Mladý byznysmen Will Share (H. Cavill) tráví ve Špa-
nělsku rodinnou dovolenou – náhle je jeho rodina 
unesena agenty, pátrajícími po záhadném kufříku. 
Objeví se Willův otec (B. Willis) a prozradí mu, že je 
agent v utajení zapletený do mezivládní sítě lží a ta-
jemství. Will musí najít způsob, jak zachránit svou ro-
dinu. Španělská policie po něm jde za vraždu, kterou 
nespáchal a tým amerických zabijáků ho chce stejně 
intenzivně dostat ze zatím neznámých důvodů...

14. 4. SO

14:30
KOUPILI JSME ZOO
USA 2011, 124 min., T, 90,- Kč

◆  @

Benjamin Mee (M. Damon), losangeleský autor novi-
nových sloupků, který jako svobodný otec čelí problé-
mům souvisejícím s výchovou dvou dětí, se rozhod-
ne opustit svoji práci a koupit starý venkovský dům 
s ohromnými pozemky a jedním speciálním bonusem 
– Rosemorskou ZOO...

17:00
KRÁLOVSKÁ AFÉRA
Dánsko / Švédsko / ČR / Německo 2012, 
128 min., T, 80,- Kč

20:00
VRÁSKY Z LÁSKY
ČR 2012, 101 min., 110,- Kč

15. 4. NE

15:00
KOUPILI JSME ZOO
USA 2011, 124 min., T, 90,- Kč

17:30
VRÁSKY Z LÁSKY
ČR 2012, 101 min., 110,- Kč

20:00
S LEDOVÝM KLIDEM
USA 2012, T, 12, 90,- Kč

18. 4. ST 

19:00
ČILE PO CHILE
Multimediální live diashow
100 min., 100,- Kč

Chile je krajina plná kontrastů - kus pouště, kus mo-
ře, laguny, solná jezera, sopky, gejzíry, kaktusy, pal-
my, ostrovy, hluboké pralesy, ledovce. Přístavy pulsují 
životem, zapadlé vesnice dýchají poklidem. Na seve-
ru se rozkládá nejsušší poušť světa Atacama a úplně 
na jihu leží Ohňová země - konec světa.

19.4. ČT

17:30 
VRTĚTI ŽENOU
Velká Británie / Francie / Německo /  
Lucembursko 2011, 100 min., T, 110,- Kč

Viktoriánská Anglie: Mladý lékař Mortimer (H. Dan-
cy), který vítá pokrok a experimenty, začne pracovat 
u Dr. Dalrympleyho. Ten se specializuje na léčbu žen 
trpících „hysterií“. Společně se svým přítelem sestrojí 
důmyslný nástroj /vibrátor/, který ženám rychle a efek-
tivně umožňuje dosáhnout vytoužené úlevy a klidu. 
Čekárna je stále plná „hysterických“ žen. Svobodo-
myslná a feministicky založená Charlotta (M. Gyllen-
hall), dcera lékaře Dalrympleyho, nástroji nedůvěřuje. 
A právě do ní se Mortimer beznadějně zamiluje...  

20:00 
ROK KONOPÍ
ČR 2012, 90 min., 70,- Kč

Dokument o hledání léčebných vlastností konopí, 
jeho účinků a legislativního rámce nejen v České re-
publice, ale i ve světě. Film sleduje řadu postav, které 
se věnují tématu konopí z nejrůznějších úhlů. Hledá 
hranici osobní svobody každého jednotlivce s právem 
na zdraví a zrcadlí absurdnost současné reality... 

20. 4. PÁ

17:30
PROBUDÍM SE VČERA
ČR 2011, 120 min., 110,- Kč

20:00
TALISMAN
USA 2012, 101 min., T, 100,- Kč

Americký voják Logan (Zac Efron) našel při jedné 
akci v Iráku fotografii ženy a má za to, že mu přines-
la štěstí a pomohla v Iráku přežít. Po návratu z války 
se rozhodne dotyčnou ženu vyhledat – najde ženu 
- rozvedenou Beth (Taylor Schilling) se svým malým 
synem. Začne pracovat na rodinné usedlosti, která 
patří rodině Beth...  

21.4. SO

15:30
CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 2 
USA 2012, 94 min., D, 130,- Kč

17:30
VRTĚTI ŽENOU
Velká Británie / Francie / Německo /  
Lucembursko 2011, 100 min., T, 110,- Kč

20:00
PROBUDÍM SE VČERA
ČR 2011, 120 min., 110,- Kč

22. 4. NE

17:30
ROK KONOPÍ
ČR 2012, 90 min., 70,- Kč

20:00
TALISMAN
USA 2012, 101 min., T, 100,- Kč

25. 4. ST

17:30
PROBUDÍM SE VČERA
ČR 2011, 120 min., 110,- Kč

20:00
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 100,-Kč

26. 4. ČT

17:30  
PIRÁTI!  
Velká Británie / USA, 2012, 88 min., D, 165,- Kč

Pirát kapitán se svou posádkou vytáhne do bitvy proti 
svému soupeři Černému Bellamymu, aby získal ký-
ženou cenu „Pirát roku“. Jejich cesta vede z Karibiku 
až do viktoriánského Londýna, kde se setkají s vše-
mocným nepřítelem, který je odhodlán vymazat piráty 
z povrchu zemského jednou provždy...

20:00 
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
ČR 2012, 100,- Kč

Johana se nečekaně zamiluje, začne pátrat po muži 
ze starých dopisů, který znal její mámu, když byla 
naživu, a který by mohl být jejím biologickým ot-
cem, a její deník, kde je úplně všechno, chtějí vydat 
jako knížku.
Hrají: S. Stašová, I. Bareš, P. Špalková, J. Prachař, 
V. Kubařová a další...

27. 4. PÁ

15:30
PIRÁTI!  
Velká Británie / USA, 2012, 88 min., D, 165,- Kč

17:30
OKRESNÍ PŘEBOR:  
POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA
ČR 2012, 104 min., 12, 100,- Kč

20:00
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
ČR 2012, 100,- Kč

28. 4. SO

15:30
PIRÁTI!  
Velká Británie / USA, 2012, 88 min., 165,- Kč

17:30
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
ČR 2012, 100,- Kč

20:00
HAVRAN
USA / Maďarsko / Španělsko, 2012,  
111 min., T, 90,- Kč

Detektiv Emmet Fields (L. Evans) je povolán k případu 
brutální vraždy dvou žen. Při pátrání zjistí, že zločin se 
až moc podobá smyšlené vraždě, která byla do de-
tailu popsaná v povídce spisovatele Edgara Allana 
Poa. Předvolá tedy Poa k výslechu, ale zatímco je 
Poe ve vazbě, dochází k další strašlivé smrti - opět 
inspirované jedním z jeho příběhů. Fields tedy vyzve 
Poa, aby mu pomohl zastavit toto krvavé šílenství... 

29. 4. NE

10:00 Kinečko pro nejmenší
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3
62 min., 40,- Kč

15:30
PIRÁTI! 
Velká Británie / USA, 2012, 88 min., D, 165,- Kč

17:30
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
ČR 2012, 100,- Kč

20:00
HAVRAN
USA / Maďarsko / Španělsko, 2012,  
111 min., T, 90,- Kč

Projekce podpořil Státní fond ČR  
pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz



zve občany na velikonoční obřady, 
které se konají v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava.

5. 4. Zelený čtvrtek.................................. 17:30 ...............mše

6. 4. Velký pátek ...................................... 15:00 ...............Křížová cesta pro děti (park Veltrusy)
  17:30 ...............obřady Velkého pátku

7. 4. Bílá sobota ...................................... 09:00 – 11:00 ...adorace 
  20:00 ...............Velikonoční vigilie (svěcení pokrmů)

8. 4. Svátek Zmrtvýchvstání Páně .......... 09:30 ...............mše

9. 4. Velikonoční pondělí ......................... 09:30 ...............mše

Dobrůtky             „od vody“

Kopřivová veliKonoční nádivKa
PoStuP PříPravy:
Kopřivy očistíme, natrháme a spaříme. Rohlíky nakrá-
jíme na kostičky, zvlhčíme mlékem a necháme nasák-
nout. Maso nakrájíme na kostičky, slaninu na tenké 
plátky a vejce na kolečka.

Do rohlíků přidáme maso, kopřivy a podle chuti 
směs osolíme a opepříme. Zalijeme 4 rozkvedlanými 
vejci a promícháme. Chlebíčkovou formu vyloženou 
pečicím papírem pokryjeme tenkými plátky anglické 
slaniny. Naplníme ji polovinou nádivky, poklademe 
kolečky vajec a zakryjeme zbylou nádivkou.

Kopřivovou velikonoční nádivku vložíme do trouby 
a pečeme ji zvolna asi 45 minut.

Upečenou nádivku podáváme s přílohou podle 
chuti. Kopřivová velikonoční nádivka je dobrá teplá 
i studená.

Dobrou 
chuť!

ingreDience:
1 sklenka mléka, 300 g uzeného 
vepřového masa, mletý černý pepř, sůl,
4 – 5 rohlíků, 4 vejce uvařená natvrdo,
1 miska kopřiv, 4 vejce, 
100 g anglické slaniny.

Římskokatolická farnost Kralupy



www.lobkowicz.cz

marta:
Ano, dodržujeme velikonoční zvyky. Pán-
ská část rodiny plete pomlázky a chodí 
koledovat a dámská část obarvuje vajíč-
ka a chystá něco na zub a vydrží s úsmě-
vem všechna vyplácení pomlázkou. 
Na Velikonoce zůstáváme v Kralupech, 
v naší nově vzniklé ulici (Lešanská) se 
uchytilo klasické koledování, takže letos 
s předstihem již máme nakoupené odměny 
velikonočního rázu pro koledníky, kdo bude 
chtít dostane drahé obarvené vajíčko a do-
spěláci i něco na zahřátí.

alena:
Velikonoce mám moc ráda a protože jsem 
ze staré školy, klasicky barvím vajíčka, 
abych měla pro koledníky - i když letos při 
drahotě… :o) Pro koledníky mám připra-
veny i stužky na pomlázku. Nesmí chybět 
velikonoční nádivka, pečený mazanec a ta-
ké piškotový beránek a srdíčka. Velikonoce 
trávím doma, užívám klidu a pohody v pří-
tomnosti mých nejmilejších.

jana:
Nikam nejezdíme, jsme doma. Velikonoce 
nijak neprožívám, nemá smysl barvit vajíč-
ka pro cizí koledníky, nikoho tady v Kralu-
pech neznám. Dveře v pondělí neotvírám.

eva:
Velikonoce trávím raději na vesnici a ještě 
raději na Moravě, protože v Kralupech už 
velikonoční zvyky (alespoň v mém okolí) 
takřka vymizely. A to je mi líto. Děti samo-
zřejmě vyšleme společně s tatínkem vyšle-
hat všechny kamarádky a jejich maminky, 
obarvíme vajíčka, nazdobíme domácnost, 
ve váze nechybí zlatý déšť. Vloni jsem se 
v Nelahozevsi na workshopu naučila plést 
pomlázku. Taky máme speciální veliko-
noční zvyk převzatý od mé babičky: před 
slavnostním velikonočním obědem si roz-
dělíme 1 vajíčko - každý dostane kousek 
a podle tradice, když se během roku ně-
kdy někde ztratíme, stačí si vzpomenout 
na lidi, se kterými jsme se o Velikonocích 
rozdělili o vajíčko a hned najdeme cestu :o).  
O Velkém pátku se snažíme obejít bez ma-
sa, v tento den se v naší rodině obědvá 
tradiční jídlo Šumajstr, na Zelený čtvrtek 
zas něco zeleného (špenát či nádivka s čer-
stvými bylinkami).

jana:
Do předloňska jsme zvyky Velikonoc dodr-
žovali poctivě v Kralupech - malování vají-
ček, pomlázka a obcházení (pánská půlka) 
a pohoštění (dámská půlka) známých. Pak 
jsme objevili kouzlo prodloužených víkendů 
a vyrážíme po vlastech českých na cyklo-
výlety - vloni jižní Morava, letos jižní Čechy. 
Až objedeme republiku, možná se k tradici 
Velikonoc zase vrátíme :o).

věra:
Na Velikonoce jezdíme na chalupu, ne-
zůstáváme v Kralupech. Na Škaredou 
středu vařím krupičnou kaši, na Zelený 
čtvrtek musí být k jídlu vždy něco zele-
ného - špenát nebo alespoň zelený sa-
lát. Na Velký pátek nejíme žádné maso, 
ani ryby a peču mazance. V sobotu pe-
ču velikonoční nádivku – dělám ji nej-
méně z 12 vajec, uzeného masa a roh-
líků. Letos nevím... při drahotě vajec… 
Peču beránka, kterého ozdobím červe-
nou pentlí, do huby mu dám kousek ze-
lené větvičky a vystavím ho do okna. 
Manžel jde nařezat čerstvé pruty na po-
mlázku, kterou na mně hned vyzkouší!! 
V neděli a v pondělí se vaří sváteční oběd, 
barví vajíčka a v pondělí, hned ráno dosta-
nu na „holou“, abych byla celý rok zdravá 
a nechytla žádnou nemoc - ta se vyhání 
tím proutkem. 

Hana:
Již od dětství mi zůstalo to, že Velikono-
ce nepatří k mým nejoblíbenějším svát-
kům. Často nepřiměřené „rádoby hodo-
vání“ apod. ve mně nezanechalo hezké 
vzpomínky. I přesto beru tyto svátky jako 
příchod jara, takže symbolicky obarvím 
pár vajec, s ne příliš velkým úspěchem, 
i když se rok co rok přesně řídím návo-
dem na sáčku s barvou. Nějaká jarní ky-
tička buď v květináči nebo řezaná také byt 
patřičně vyjarní. A co se týče velikonočních 
dobrot - nádivka musí být, beránka koupím 
a tradičně, již od doby mé babičky, peče-
me velikonoční věnec - vlastně se jedná 
o vánočku, ale ve tvaru věnce. Beránek 
je většinou jen na výzdobu a ztvrdne, ale 
o věnec se pereme :o). Kdybych si mohla 
vybrat, odjela bych na Velikonoce z města 
pryč, třeba někam na hory. I když tam jaro 
přichází přeci jen trochu později, nějak je 
tam více cítit.

Blanka:
Barvíme vajíčka, pleteme pomlázku, kluci 
chodí šupat. Na svátky zůstáváme doma 
v Kralupech.

onDřej:
O Velikonoce jsem občas v Kralupech, ob-
čas někde jinde, vždy to plánuji „ad hoc“, 
nikoliv dlouhodobě. Ale ať už jsem kdeko-
liv, snažím se jít v pátek, sobotu i neděli 
do kostela na liturgické obřady. Pomlázku 
nebo barvení vajíček neřeším.

jarka:
Na Velikonoce pečeme beránka, zajíč-
ka a perníčky pro koledníky. Pleteme 
pomlázky a barvíme vajíčka. Chodíme 
na mladé kopřivy do velikonoční nádiv-
ky. Na koledu i oběd jezdíme k babičce 
a dědečkovi na vesnici.

vStuPné:
Dospělí: 120,- Kč
Studenti a senioři: 60,- Kč
Děti do 12 let zdarma

info:
+420 315 709 111
nelahozeves@lobkowicz.cz

ANKeTA

anketní otáZka na měSíc DuBen:

jaké velikonoční zvyky dodržujete? 
trávíte velikonoce v kralupech nebo někam (kam?) 
na svátky odjíždíte?

JARNÍ HRNČÍŘSKÉ SlAVNOSTI
NA ZÁMKU NElAHOZEVES

14. a 15. dubna 2012  9:00 - 17:00

Program:
✓ Ukázky výroby a prodej rozmanitých výrobků
✓ Řemeslné dílny pro děti i dospělé
✓ Prohlídky zámecké expozice s průvodci v dobových kostýmech
✓ Kejklíř Pupa, soubor Špalíček a Sváťovo dividlo
✓ Ukázky sokolnictví
✓ Speciality zámecké kuchyně
✓ Ochutnávky a prodej vín z Roudnického lobkowiczkého vinařství
✓ Možnost prohlídky rodného domu A. Dvořáka
✓ Koncerty v kostele sv. Ondřeje

nově: ochutnávky a prodej domácích delikates a cimbálová
muzika v zámeckém sklepení

Zámek Nelahozeves Vás zve na X. ročník Hrnčířských slavností
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Pozvánky za kulturou

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz

Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou, 
tel.: 602 863 506, e-mail: centrumkralupy@email.cz

kromě aZ školky a dlouhodobých kurzů na měsíc DuBen nabízíme: 

BuBnování Pro raDoSt – sobota 14. 4. 2012 
děti s rodiči 15:30 – 16:50, děti bez rodičů (9 -16 let) 17:00 – 18:20, dospělí 
19:00 – 21:00 - zážitkové setkání s rytmem, zpěvem a tancem. 
cena: první dvě skupiny: 100,- Kč / osoba, třetí skupina: 200,- Kč / osoba

o výcHově – pátek 20. 4. 2012 od 18:00 do 20:30 
přednáška o výchově z jiného pohledu. Nečekejte, prosím, pedagogicko-
psychologickou přednášku. Podíváme se na výchovu více z úhlu 
alternativního a esoterického. cena: 200,- Kč

Proč je Důležité trénovat Paměť 
pondělí 23. 4. 2012 od 17:00 do 18:30 – přednáška o trénování dlouhodobé 
i krátkodobé paměti, o cvičení levé a pravé mozkové hemisféry, praktické 
ukázky tréninku paměti. cena: 100,- Kč

PoZor!
Na webových stránkách již naleznete nabídku letních aktivit: 
Příměstské tábory 2012, po celé léto fungující aZ školka 
(i pro děti, které ji během školního roku nevyužívají) a další!

2012

neděle 15. 4. 2012 od 14:30 hod.
velký sál KD Vltava

Pěvecká soutěž dětí ve věku 6 – 18 let.

Přijďte si poslechnout nadějné zpěváky a zpěvačky, podpořit 
svého favorita a zjistit, kdo z nich letos získá titul Kralupský 
talent!

Účast v porotě přislíbili: zpěvačka, klávesistka a pedagožka 
Lída Nopová (mj. je od roku 1993 vedoucí oddělení populární 
hudby na Pražské konzervatoři), místostarosta Kralup Libor 
Lesák a zpěvák Petr Kolář.
Jako hosté vystoupí kralupské zpěvačky – Mascha
a Veronika Langrová.

Vstupné: 65,- Kč

Soutěž Kralupský talent 2012 podpořili: BMS - SAND s.r.o., 
SAHA, Naturmed, Párty klub, Café Restaurant Kotva, 
Rama a Dove, Kadeřnictví Flumen, Vinotéka Na Paloučku, 
M. Břízová, L. Císlerová, p. Šimečíková, Lupa spol. s r.o. 
a CA Velvary LONGAUEROVÁ.

koncert dua Helbock - frick 

1. 5. 2012 – 20:00 hod.
Country bar Liďák

David Helbock a Simon frick expandují od tradiční či vážné hudby k novým 
hudebním obzorům i mixům. využívají post fusion míchání stylů jako jsou 
jazz, rock, avantgarda a klasická hudba, přičemž využívají elektronické 
efekty na obou svých nástrojích. takže ve výsledku můžete vidět a slyšet 
hrát jak Davida přímo na struny piana a zároveň obsluhovat bicí soupravu 
nohou, tak Simona hrajícího na housle jako na baskytaru nebo funky kytaru. 
jejich energická groove sóla se střídají s lyrickými, zklidněnými pasážemi. 
v česku již poněkolikáté vystupující David Helbock je vítězem nejvýznam-
nější a největší soutěže v sólovém hraní na piano ve švýcarském montreux 
(2007). v roce 2010 obdržel od rakouské vlády a rakouského ministerstva 
kultury ocenění „nejlepší rakouský umělec na vzestupu“.
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DDM

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz 

Kancelář - úřední hodiny: 
Po 9.00 - 18.00, Út-čt 9.00 - 17.00

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.webz.cz

Velikonoční trh
Připomínáme čtenářům možnost nákupu 
uzenářských a masných výrobků před DDM 
4. 4. K zakoupení zde budou i výrobky dětí 
ze ZÚ DDM.

Nocovka s překvapením
Oblíbenou Nocovku připravujeme na  
pátek 20. 4. od 18 hodin do soboty 21. 4.  
do 9 hodin. Během této noci možná v DDM 
přistanou mimozemšťané. Cena: 100,- Kč. 
Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři 
DDM a odevzdat do 13. 4. 2012.

Mokrosuky
Ještě jste nebyli v Mokrosukách? Neváhejte, 
je tam opravdu pěkně. A okolí nabízí ne-
přeberné množství aktivit. Zveme rodiny, 
pracovní a sportovní kolektivy, školy nebo 
skupiny přátel.
Víkendové a týdenní pobyty nebo prodlou-
žené víkendy podle vašeho přání si můžete 
zajistit v kanceláři DDM. Nabízíme volné 
termíny v dubnu, víkendy 12. - 13. a 19. - 
20. května, 4. - 7. června a v podzimních 
měsících.
Informace o cenách a rezervace - paní Špi-
narová, tel.: 315 722 236.

Středočeský taneční pohár 2012
Dům dětí a mládeže je pořadatelem 
IV. ročníku amatérské taneční soutěže 
„Středočeský taneční pohár“, kterou 
vyhlašuje Středočeský kraj. Soutěž se koná 
25. 4. ve sportovní hale na Cukrovaru 
od 9:00 hod. 

Sedmihlásek DDM
Zveme děti, které rády zpívají, do pěvecké 
soutěže „Sedmihlásek DDM“. Soutěž se ko-
ná 26. 4. od 16:00 hod.

Přihlášky do soutěže si vyzvedněte v kan-
celáři DDM nebo je naleznete na www.
ddmkralupy.webz.cz. Uzávěrka přihlášek 
je 19. 4. 2012.
Soutěžit se bude v těchto kategoriích:  
 I.  předškoláci
 II.  1. stupeň ZŠ
 III.  2. stupeň ZŠ
 IV.  SŠ
Soutěžící se dostaví 26. 4. v 15:30 s vlast-
ním CD s hudbou. Registrační poplatek: 
30,- Kč.

Pálení čarodějnic
Čarodějnický rej zavíří na fotbalovém hřišti 
v Mikovicích 30. 4. v 17:00 hod. Rádi přiví-
táme malé i velké čarodějnice, připravené 
tančit a soutěžit. Občerstvení a hudba jsou 
zajištěny.

turnaj století

12. ročník Turnaje století v malé kopané 
pořádáme 9. 6. od 9:00 hod. na fotbalovém 

hřišti Čechie. Týmy, které mají chuť se tur-
naje zúčastnit a bojovat o putovní pohár, se 
mohou přihlásit v kanceláři DDM osobně, 
telefonicky (315 722 430) nebo e-mailem 
(ddmkralupy@seznam.cz) do 20. 5. 2012.

Sobotní kurzy
21. 4. – 13 až 17 h. – fimohrátky ii. - Další 
techniky zpracování polymerových hmot 
při výrobě šperků a drobných dekorací. 
Přihlášky: do 13. 4. Cena: 400,- Kč (v ceně 
kurzu jsou polymerové hmoty a základní 
pomůcky).

19. 5. – 13 až 17 h. – skleněná mozaika 
aneb hrajeme si se sklem - Vytváření obráz-
ků nebo dekoračních předmětů lepením ba-
revných sklíček na skleněný podklad a ná-
sledné spárování. Přihlášky: do 4. 5. Cena: 
400,- Kč (v ceně kurzu je sklo, skleněné 
podklady, lepidlo a nářadí). 

Sport v DDM
Okresní kolo v basketbalu SŠ – chlapci 
pořádalo DDM Kralupy nad Vltavou 6. 3. 
ve sportovní hale na Cukrovaru.
Zúčastnilo se celkem 46 studentů z celého 
okresu. Organizačně byl turnaj velmi dobře 
zajištěn. Vítězná škola postupovala do kraj-
ského kola, které se konalo 20. 3. 2012.
umístění: 1. GJP Mělník
 2. ISŠT Mělník
 3. OA SOVA Neratovice
 4. SOŠ a SOU Kralupy

Zeměpisná olympiáda
Olympiáda ze zeměpisu ZŠ a SŠ se usku-
tečnila 14. 3. 2012 v DDM Kralupy nad 
Vltavou.

Zúčastnilo se jí celkem 65 dětí z okresu 
Mělník. Soutěžilo se ve čtyřech věkových 
kategoriích. 

Tematické zaměření bylo pro všechny 
okresy stejné. Olympiáda se skládala ze 
3 částí: práce bez atlasu, práce s atlasem 
a praktická část. Studenti dosahovali v jed-
notlivých kategoriích velmi dobrých výsled-
ků, jejich znalosti odpovídaly náročnosti 
celé soutěže. První dva soutěžící z každé 
kategorie postoupili do krajského kola, kte-
ré se bude konat 18. 4. 2012 v ZŠ Dukel-
ská, Benešov. Přejeme všem hodně úspěchů 
v dalších kolech.
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Mateřské školy

„Vynášení morany“ je 
tradice, kterou jsme ani 
letos v naší mateřské škole 
neporušili.  

napřed se děti dozvěděly 
od paní učitelek, že rituál 

vynášení zimy a vítání jara je 
zvyk, který pochází z pradáv-
ných dob pohanských, kdy lidé 
na Smrtnou neděli vynášeli ze 
vsi slaměnou „smrt“ – loutku 
oblečenou do ženských šatů, 
kterou za vsí vhodili do vody 
a zpět do vsi se vraceli se zele-
ným stromkem a hlasitým pro-
zpěvováním.

Ke zhotovení naší školkové 
Morany jsme použili suché vět-
ve, trochu slámy, ustrojili jsme 
ji do bílého a ozdobili stuhami 

a náhrdelníkem z vyfouklých 
vajíček. Vyzbrojeni klapačkami 
a říkadly na zažehnání zimy 
a přivolání jara jsme se vypravi-
li na cestu k Zákolanskému po-
toku. Počasí nám přálo, sluníč-
ko krásně svítilo a děti zpívaly, 
aby všichni věděli, že zima už je 
pryč. Nakonec jsme Moranu s ra-
dostným pokřikem hodili do vo-
dy a poslali jí tak na dlouhou 
plavbu do nenávratna – tedy ale-
spoň pro tento rok. Můžeme se 
radovat – JARO JE TADY! Všem 
se tento krásný lidový zvyk líbí 
a společně se těšíme na další – 
vždyť zanedlouho jsou tu nád-
herné svátky jara, Velikonoce 
a my už máme hlavy plné nápa-
dů na zdobení vajíček.

děti a učitelky Z fialové školky

mš mikovice

mš náBř. j. holuBa
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vítej, Jaro!

vynášení Morany
Zima by už v našem městě 

měla opravdu definitivně 
skončit, neboť první jarní den 
hodily do vody Moranu nejen 
děti v Mikovivích (viz článek vý-

še), ale také děti z MŠ u Šípkové 
Růženky, která sídlí na druhém 
konci města, v Lobečku na ná-
břeží. Spolu s prvňáčky ze ZŠ 
Revoluční, kdy většina z nich 

tuto školku ještě nedávno na-
vštěvovala, se děti průvodem vy-
daly po nábřeží na lávku přes 
Vltavu a tam se rozloučily s pa-
ní Zimou.

Zimo, zimo, táhni pryč!
Dřív, než na tě vezmu bič!
Odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy!
Až se vrátím nazpátek,
svléknu zimní kabátek!
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Je doba příliš zaměstnaných 
rodičů, doba, kdy většina ře-

ší otázku, kdo dítě vyzvedne ze 
školy, pohlídá, až bude samo do-
ma, doveze na kroužek, přive-
ze zpět. Tuto otázku si klade-
me velmi často. Zamysleme se 
nad otázkou: Jak může pomo-
ci škola? Třeba tím, že je mís-
tem, které zajistí kromě učení 
i zajímavou zábavu a poučení 
v zájmových kroužcích a škol-
ní družině. Zkrátka trávit více 
času ve škole se svými vrstev-
níky tak, aby rodiče věděli, že 
je o jejich potomky dobře posta-
ráno a je všestranně rozvíjen je-
jich talent v různých oblastech, 
ať jsou to šachy, tanec, recita-
ce, dramatický a přírodovědný 
kroužek či florbal.

O to se snažíme v naší ško-
le. O naše zájmové kroužky je 
velký zájem, některé pracují 
i ve dvou odděleních. Malá na-
bídka z dění zájmové činnosti:

taNečNí KROUžeK naší školy 
se chystá na další ze svých vy-
stoupení. Těšit se můžete nejen 
na novou choreografii, ale i nové 
kostýmy. Pod taktovkou vedoucí 
kroužku p. uč. Jirasové můžete 
děvčata vidět na těchto akcích:
u Vystoupení pro seniory (v DPS)
u Dny Kralup

PříRODOVěDNý SeMiNář – 
žáci v roli studentů Přírodověd-
né fakulty UK Praha:

Zš třeBíZSkého

ZVe UCHaZeče Na KONKURZy Na MíSta:
� ředitel/ka základní školy
� ředitel/ka základní umělecké školy
� ředitel/ka mateřské školy

Konkurzy byly vyhlášeny dne 20. 3. 2012, jsou zveřejněny 
na úřední desce města a na elektronické úřední desce 

www.libcice.cz.
Přihlášky zašlete do 30. 4. 2012.

Konkurzy na ředitele libčických škol
Město libčice nad vltavou, nám. Svobody 90, 252 66 libčice nad vltavou

e-mail: podatelna@libcice.cz, tel.: 233 101 654

K zamyšlení: volný čas a naše děti

Ve čtvrtek 1. března jsme na-
sedli do vlaku plni očekávání. 
V Praze na Přírodovědecké fa-
kultě UK jsme se měli účastnit 
pitvy myši. Vlak kupodivu ne-
měl zpoždění, takže jsme stih-
li i rychlou prohlídku fakulty 
a pokusili jsme se získat co nej-
více fotodokumentace. V hodi-
ně H nás uvítala nejen RNDr. J. 
Mourková, Ph.D., ale i její man-
žel, který na fakultě přednáší. 
Než jsme vstoupili do laborato-
ře, mysleli jsme, že budeme jen 
diváky, ale když jsme uviděli 6 
bílých myší, tak nám bylo jas-
né, že to bude jinak. Po pár for-
malitách vše vzalo rychlý spád. 
Po vytvoření dvoučlenných sku-
pin jsme navlékli lékařské ruka-
vice, obdrželi postupně návody, 
preparační misky, plně vybave-
né preparační soupravy. Na od-

kládacím stolku nechyběly optic-
ké lupy a digitální váhy. Pak už 
jen vždy paní doktorka vysvět-
lila určité úseky pitvy, ukázala 
řezy a my jsme plně soustředěni 
pečlivě pracovali. Nesmím zapo-
menout, že byli mezi námi ti, 
kteří začali s velkým strachem. 
Nikdo však nevyužil nabíze-
nou možnost to vzdát! Čas pitvy 
rychle vypršel, ale my jsme ne-
stihli udělat ještě řezy a vážení 
některých orgánů. Paní doktor-
ka nám nabídla ještě jednu ho-
dinu, když viděla náš zájem. Při 
opouštění laboratoře jsme opa-
kovaně slyšeli pochvalná slova 
z úst odborníků, že jsme lepší 
než středoškoláci.     

Je to vůbec možné, že my, žá-
ci s minimálním laboratorním 
vybavením naší školy, jsme to 
dokázali?! Dnes už jsme zase 

ve škole, ale doufáme, že to 
nebyla naše poslední návštěva 
na této akademické půdě. 

žáci Semináře Z PříRodoPiSu

DRaMatiCKý KROUžeK má 
za sebou nastudování několi-
ka vystoupení, s poslední po-
hádkou Potrestaná pýcha slavil 
úspěch i za hranicemi okresu 
a plnil titulky tamních plátků. 

aNi Ve šKOlNí DRUžiNě NeNí 
NUDa! Zatímco v jiných zaříze-
ních bojují s nedostatkem dru-
žinových míst, u nás je družina 
přístupná a volná pro každého 
žáka 1. i 2. stupně ZŠ, je otevře-
na od 6.30 do 16.30. Tradiční ak-
ce družiny se konají nejen v této 
době, ale Halloween, karneval aj. 
i v době pozdější. Poslední zmi-
ňovaná akce Maškarní karneval 
vypukl v 16.30 a trval do 18.00 
hodin. Účast byla hojná, od dě-
tí z mateřské školy, družinové 
děti až po ostatní, kteří si přišli 
užít karnevalový rej s kamará-
dy i rodiči. Během karnevalo-
vého reje probíhal doprovodný 
program – soutěže, hry a láka-
vé ceny. Spolu s dětmi soutěžili 
i rodiče. Touto cestou bychom 
chtěli poděkovat všem praro-
dičům, rodičům, sourozencům 
a kamarádům za skvělou spo-
lupráci. Nebyla to samozřejmě 
poslední akce, zdaleka nekončí-
me. Těšíme se a chystáme jízdu 
na kolečkových bruslích, jízdu 
na koních – při návštěvě statku 
v Minicích, sportovní olympiá-
du na školním hřišti, prodejní 
velikonoční výstavu – a spoustu 
dalších věcí.

vychovatelky školní dRužiny 

P. PokoRná a P. Slavíčková

 
 A co je na tom všem nejdů-
ležitější? Děti jsou zaměstnané 
do odpoledních hodin a my, ro-
diče, máme o trochu těch staros-
tí méně. A nutno podotknout, že 
všechny kroužky jsou pro děti 
zdarma!

Za kolektiv učitelů m. kohoutová

Divadelní pohádka 
Potrestaná pýcha

inzerce
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Vrámci Týdne mateřského jazyka, který na naší 
škole probíhal hned po jarních prázdninách, 

jsme se zabývali hračkami. K tomuto tématu se 
vázala řada aktivit, které jsme během daného týd-
ne uskutečnili.  Děti si přinesly svoji nejoblíbenější 
hračku do školy a představily ji spolužákům. Za do-
mácí úkol měly zjistit, s čím si v dětství nejraději 
hráli jejich rodiče a prarodiče. Podle společně vy-
vozené osnovy děti svoji hračku popisovaly a ta-
ké kreslily. Na závěr projektu jsme ještě navštívili 
kralupský penzion pro seniory a ptali jsme se jeho 
obyvatel, s čím si v dětství rádi hráli oni. Prožili 
jsme společně již druhé velmi příjemné dopoled-
ne, které všechny zúčastněné potěšilo. Výstupy 
z projektu (obrázky, popisy, fotografie a vyhodno-
cení našeho minivýzkumu) bude možné zhlédnout 
v Městském muzeu na červnové výstavě věnované 
tématu hraček.

PhdR. Renáta němečková a děti Ze 4. a

výSleDky fotoSoutěže  
„kralupy v zimě 2011-2012“
Naše škola v rámci projektu „Zajímavá škola“ – EU 
Šablony - peníze do škol získala finance na nákup 
fotoaparátů a softwaru na úpravu fotografií. Tyto 
pomůcky jsme zařadili také do výuky Estetické vý-
chovy, kde děti prošly dvouměsíčním kurzem práce 

s fotografiemi a jejich úpravou. Také získaly  e-lear-
ningový kurz „Očima fotografa“. Abychom děti více 
motivovali, vyhlásili jsme fotografickou soutěž pro 
všechny věkové kategorie. Do soutěže nám přišlo 
35 příspěvků. Během 10 dnů mohli všichni hlasovat 
a rozhodnout tak o vítězi. To se nakonec ukázalo 
jako největší problém, protože se nikdo nemohl roz-
hodnout. A jak to nakonec dopadlo?

kategorie „Dospělí“
1. místo: Jiří Herain s fotografií „Volavka“

kategorie „Střední školy a učiliště“
1. místo: Jiří Faix s fotografií „Cesta“

kategorie „Základní školy“
1. místo: Lucie Tláskalová s fotografií 
„Detail zimy“

cenu vyučujících výtvarné výchovy získali:
Eliška Králová za fotografii „Labutě“ a Antonín Ne-
jedlý za detaily Dvořákovy stezky.

S focením budeme pokračovat i nadále. Plánuje-
me již další téma fotosoutěže na prázdniny tohoto 
roku. Proto pozorujte a zaznamenávejte!

mgR. lada liPšová

Zš gen. klaPálka
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Zš Revoluční

Otom, že výuka angličtiny nemusí 
znamenat jen procvičování slo-

víček a gramatiky s učebnicí v ru-
ce, jsme se na Komendě přesvědčili 
v únoru, kdy pro nás paní učitelka Her-
manová zajistila dvě výjezdní předsta-
vení – samozřejmě v angličtině. 

Žáci osmých a devátých ročníků 
se 7. února zúčastnili interaktivního 
programu The Australian show, jehož 
prostřednictvím jsme zavítali k proti-
nožcům a seznámili se s tamější histo-
rií, kulturou, faunou a flórou, tradicemi 
a nejrůznějšími zajímavostmi. Jed-
notliví žáci se na chvíli stali součástí 
představení a mohli si tak vyzkoušet, 
jak zvládnou komunikovat s rodilým 
mluvčím. Každý si určitě kromě jiné-
ho vzpomene na ochutnávku austral-
ské pochoutky s názvem Vegemite, 
která namazaná na čerstvém chlebu 

představuje pro Australany dokonalou 
snídani. Ochutnali ji všichni, dokonce 
i někteří odvážlivci z řad pedagogické-
ho sboru! Celé vystoupení milého mo-
derátora provázely vlny smíchu a mys-
lím, že jsme si lepší hodinu angličtiny 
ani neuměli představit.

Pro čtvrté až šesté ročníky byl 
27. února připraven program Come-
dy Magic, v jehož rámci jsme zaví-
tali do světa čar a kouzel. Kouzelník 
Zee se svou asistentkou Šárkou nám 
předvedl mnohá kouzla, nad kterými 
zůstával rozum stát. Žáci se sice moh-
li zapojit, ale tajemství kouzelníka Zee 
stejně neodhalili.

Všichni si netradiční výuku angli-
ckého jazyka náramně užili a už se 
těšíme na další podobně zajímavé 
akce!

nela doRóková, 9. a

Zš komenSkého

angličtina netradičně

Děti ze školní družiny se zúčastnily velikonoční soutěže O jarní sluníčko 
v DDM, a proto se moc snažily vytvořit krásná sluníčka z rozmanitých 
materiálů.

Týden mateřského jazyka: 

s čím si hrály prababičky dnešních čtvrťáků?

Žáci 2. stupně 26. 2. – 4. 3. v Anglii - týdenní 
studium v anglické škole v Hastingsu spojené 

s návštěvou zajímavých míst v londýně a okolí.
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máme tu jaro, které je plné 
nové energie, a ta vybízí 
k různým aktivitám. u nás 
ve škole jsme pro žáky 
připravili několik jarních 
projektů pro zpestření výuky. 

oprojektu „rodina“ jsem 
se zmiňovala již minule. 

U dětí se shledal s pozitivním 
ohlasem. V rámci projektu jsme 
uspořádali besedu se zástupky-
ní vedoucí Odboru sociálních 
věcí, školství a kultury MěÚ 
Kralupy n. Vlt. paní Evou Ku-
tinovou na téma rodinné pro-
blematiky. Tato beseda byla pro 
žáky do budoucího života velice 
přínosná. Projekt bude ještě po-
kračovat v měsíci dubnu. Žáci 

navštíví místní Dětský domov, 
aby poznali trochu jiný život 
v jedné velké rodině, kde žije 
spousta dětí a hodné tety vy-
chovatelky. 

V měsíci březnu se naše ško-
la zapojila do projektu „vy-
rob si vlastní magnet-
Ku“. V rámci tohoto projektu 
vytvořili žáci sadu dvou ori-
ginálních magnetek k prodeji. 
Výtěžek z tohoto projektu je 
posílán pro Pediatrickou kli-
niku FN - Motol.

Posledním projektem, který 
momentálně probíhá v naší ško-
le, je projekt s názvem „Pomá-
háme PeJsKŮm“.  Díky němu 
se budou žáci v měsících břez-
nu, dubnu a květnu podrobně 

dovídat vše o pejscích v rámci 
vyučování. Výsledkem tohoto 
projektu bude i malý finanční 
dárek pro místní psí útulek, kte-
rý získáme z výtěžku sběrové 
akce starého papíru. 

mgR. veRonika Balonová

Zš PRaktická

Základní umělecká škola

Žijeme projekty

PODěKOVáNí
Děkujeme firmě Montako, 
hlavně panu řediteli Ing. Pe-
tru Závodskému, který po-
skytl naší škole v měsíci 
březnu sponzorský dar. 
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Děti z 3. ročníku při práci v projektu „Vyrob si vlastní 
magnetku“ pro charitativní akci Pediatrické kliniky Fn Motol.
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dvořákovo gymnáZium a Soše

Soš a Sou

Jak jsme již několikrát psali, SOŠ a SOU 
v Kralupech jsou zapojeny do mezinárod-

ního projektu Credchem, který má za úkol 
sjednotit vyučování chemie, hlavně praktické 
dovednosti ve vyučování chemie. 

Ve dnech 28. a 29. 2. 2012 se uskutečnilo 
v Drážďanech setkání reprezentace peda-

gogů chemických škol všech zemí zapoje-
ných do projektu Credchem, kde se pláno-
valy další aktivity, mobility žáků a přeměna 
na Credchem Network. 

Pro celý český projekt Credchem se účast 
stala velkým úspěchem. Byl totiž zařazen 
mezi TOP 5 vzdělávacích projektů v EU. Je 

to i pro nás velmi vý-
znamné ocenění, protože 
právě naše škola se podílela na je-
ho úspěchu vypracováním velmi dobrých 
jednotek učení. 

mgR. alžBěta kováčiková,  

vedoucí cRedchem týmu Soš a Sou kRaluPy n. vlt. 

mezinárodní projekt credchem

mezinárodní setkání studentů a učitelů

coMenIUs

Ve dnech 26. února – 4. března 2012 
jsme se zúčastnili setkání na Sicílii 

ve městě Caltanissetta v rámci meziná-
rodního projektu Comenius, do kterého 
je naše škola zapojena již druhým rokem 
a jehož smyslem je komunikace ve fran-
couzštině, poznávání nových kultur a prá-
ce na projektu s názvem Legendy, mýty 
a pověsti.

Mezi účastníky byli kromě nás Francouzi, 
Litevci, Portugalci, Španělé, Poláci a Turci 
a místní sicilští Italové z partnerského měs-
ta Caltanissetta, kde se také celý program 
konal. Celá akce začala v pondělí ráno v si-
cilské škole, kde se uskutečnily prezentace 

prací studentů zapojených do projektu – 
buď ve formě Powerpointu nebo krátkých 
filmů, které nám přiblížily typické národ-
ní legendy daných zemí. Rovněž proběh-
lo přátelské seznámení a konverzace me-
zi studenty a setkali jsme se se sicilskou 
pohostinností. Následoval společný oběd 
a velmi zajímavá prohlídka historického 
centra Caltanissetty.

Další den jsme společně zavítali do města 
„Archimedova“ – Syrakus, s velmi zacho-
valým divadlem. Naše putování pokračo-
valo do Taormíny i na sopku Etnu, která 
byla naštěstí v klidu, a my byli uchváceni 
její nádherou. Další dny jsme strávili spo-

lečně s francouzskou a tureckou skupinou 
studentů a učitelů v Římě, kde jsme si pro-
hlédli nejznámější památky – basiliku sv. 
Petra ve Vatikáně, Koloseum, Forum Ro-
manum, ale také Sixtinskou kapli a Cara-
culovy lázně.

Celý program se nám velmi líbil, pro-
jekt byl nanejvýš efektivně využit a my si 
odvezli mnoho zážitků, zkušeností a pře-
devším nadšení do další práce. Ocenili 
jsme také komunikaci ve francouzštině, 
navázali jsme nová přátelství a jsme rádi, 
že se můžeme podílet na mezinárodním 
projektu.

j. duSPivová, m. mecová – Studentky 7. g
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TJ Sokol Kralupy

u  190 let od narození Jindřicha Fügnera (1822), 
 zakladatele Sokola a prvního starosty;

u  180 let od narození Miroslava Tyrše (1832), 
 zakladatele Sokola a prvního náčelníka;

u  150 let od založení Sokola (únor 1862);

u  128 let od založení Sokola Kralupy (červenec 1884);

u  130 let od I. všesokolského sletu (1882).

rok 2012 je rokem konání Xv. všesokolského sletu
5. a 6. července v Synot tip aréně (Slavie) Praha

Na XV. všesokolském sletu nás budou reprezentovat   
2 skladby: JONATÁN (mladší žákyně - cvičitelka Miluše 
Pokorná), NEBE NAD HLAVOU (dorostenky a ženy pod 
vedením náčelnice Petry Vanžurové). 
 
Sledujte informace nejen o doprovodných programech 
na www.sokol.kralupy.cz. 
Dále také zde: www.vsesokolskyslet2012.eu, 
www.sokol.eu, www.zupabarakova.sokol.cz, 
www.sokol.cz

coMenIUs

TJ SOKOL Kralupy ve spolupráci 
s MARINOU Vltava – Nelahozeves pořádají pro děti do 10 let

V. carodejnickou
vYpravu

^ ^
`

Start
Dvořákova stezka 

(u zahrádek)
 – 15:30 – 17:00 hod.

cíl
marina vltava

 – nelahozeves

Program: čarodějnické 
hrátky (Dvořákova stezka), 
opékání buřtíků (Marina), 
návrat lodí do Kralup.
Nutný doprovod dospělé 
osoby po celé odpoledne.
Masky čarodějů a čarodějnic 
vítány, nezapomeňte 
špekáčky a chléb. 
Občerstvení v areálu Mariny 
(klobásy, pečené maso, špízy, 
pití pro dospělé, pití pro děti).

ve čtvrtek 
26. dubna 2012 

Sokolské Šibřinky 2012 
nepřehlédnutelná a profesionální výzdoba sálu z rukou 

našich cvičitelek nenechala plesové hosty na pochybách, že 
i Barrandovským filmovým studiím roste velká konkurence.

Překvapivá a pestrá vystoupení v podání cvičenek 
a cvičitelek tj Sokol kralupy, ale i milých hostů 

- byla odměněna velkým aplausem.
Hudební skupina dokázala rozproudit 

taneční náladu již na počátku plesu.
oceněné nápadité kostýmy - neboli Sedm 

statečných - si odnášelo celou „veselou farmu“ 
a lahvinku dobrého moku k tomu.

malou ochutnávku ze Sokolských šibřinek zaznamenala 
i kralupská televize. Pokud jste reportáž neviděli v tv, můžete 

ji zhlédnout na www.mestokralupy.cz v rubrice tv kralupy.
Poděkování patří všem, kteří se  

na zdárném průběhu plesu podíleli.

Tentokrát se konaly ve stylu COUNTRY PLESU.

ROK 2012 je rokem sokolských výročí:
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Nácvik na Všesokolský slet 2012 - skladba pro dívky 
a ženy pod vedením Petry Vanžurové.
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Zveme všechny milovníky pejsků na výstavu 
kříženců, voříšků a psů bez PP

VOříšKiáDa 19. 5. 2012 - Zdiby
- Stejskalův dvůr ve Zdibech (Praha - východ)

od 9:00 do 16:00 hod.
PROGRaM: posuzování pejsků podle tříd, doprovodné soutěže 

Přihlášky a více info: www.zkokralupy.estranky.cz 
Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2012

Srdečně se na Vás a Vaše pejsky těší organizátoři ZKO Zlosyň 

Výborná sezóna kralupských lyžařů pokračuje
Sjezdoví lyžaři ze Ski klubu kralupy dosáhli i v březnu historických úspěchů.

Vkategorii předžáků dosáhl Šimon 
Šindelář (8 let) téměř na samý vr-

chol ve své kategorii v rámci celé ČR. 
V nejprestižnějším předžákovském 
seriálu, který je u nás pořádán, vy-
hrál finálový závod seriálu na náročné 
sjezdovce Stoh ve Špindlerově Mlýně, 
přičemž v konkurenci 51 závodníků 
porazil závodníky z Krkonoš i jiných 
českých pohoří! V celkové klasifikaci 
seriálu obsadil fantastické 2. místo. 

Jeho sestřenice Juliana Šindelá-
řová (10 let) na stejném závodě v ka-
tegorii přípravky obsadila výborné 
2. místo (ze 40 startujících), které je 
jejím nejlepším umístěním v tomto 
prestižním seriálu. Tato druhá příčka 
jí vynesla výborné 7. místo v celkové 
klasifikaci.     

Výkony těchto dvou mladých talentů 
jsou jednak příslibem do budoucnos-
ti kralupského lyžování, jednak děti 
mohou být vzorem ostatním mladým 
lyžařům ze SKI klubu Kralupy, stejně 
jako jím je junior Martin Štěpán, loňský 
vítěz ankety Sportovec Kralup v kate-
gorii do 15 let.

Ten se na přelomu února a břez-
na zúčastnil MS juniorů v středo- 
italském středisku Roccaraso. Zde 
za velmi teplého počasí navzdory slib-
ným tréninkovým jízdám nedokončil 
těžký závod ve sjezdu, aby další den 
v disciplíně superG obsadil 4. místo 
v kategorii mladších juniorů se ztrátou 
pouze 33 setin na bronzovou medaili! 
Účast na MS byla pro Martina další 
ohromnou zkušeností. Jedná se o vr-
cholnou světovou akci mládežnického 
lyžování, které se účastní i závodníci 
startující ve světovém poháru.

V druhé polovině března se Martin 
Štěpán zúčastnil Mezinárodního mi-
strovství Polska dospělých. Zde se 
nejlépe umístil ve slalomu, kde ob-
sadil úžasné 7. místo v konkurenci 
dospělých závodníků z 11 zemí. Jeho 
výkon mu vynesl takové zlepšení je-
ho FIS bodů, které mu zaručuje spl-
nění náročných kritérií pro zařazení 
do A družstva juniorské reprezentace 
ČR pro další sezónu. 

 maRtin štěPán St.,  

Ski kluB kRaluPy

Šimon Šindelář (vlevo) s pohárem  

za 2. místo v seriálu AmerFunCUp.

➝
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Kralupský a-tým se po novoroční krizi 
v podobě 5 porážek za sebou konečně 

oklepal a dvakrát zvítězil. Návrat formy 
odnesli dva účastníci krajského přeboru. 
Nejprve kralupští florbalisté deklasovali FC 
Astru 8:1 a posléze přehráli FBC Vittoria 
South Town 4:2. Čtyři kola před koncem 
jim patří 6. příčka s jednobodovou ztrátou 
na páté Neratovice a sedmibodovým násko-
kem na sedmé Slaný.

béčku vyšel úvod nového roku lépe. Pět 
vítězství a pouze dvě porážky je katapul-
tovaly na 4. místo PH+SČ soutěže mužů. 
Naposledy jejich formu odnesli pražští SK 
Lators, kteří si odvezli porážku 6:4.

Také celek starších žáků válí. Na pro-
zatím posledním turnaji rozstřílel BLACK 
ANGELS 7:1 a posléze nešetřil ani Florbal 
Neratovice, které porazil 8:3. Klukům patří 
v druhé lize zatím 4. příčka, kterou se bu-

dou snažit v posledních 4 zápasech uhájit, 
jelikož na vedoucí trio – Kladno, Tatran 
Střešovice B, Bohemians B – ztrácejí již 
10 bodů.

Nově vznikající týmy žen a juniorek jsou 
momentálně v plném tréninkovém zápřa-
hu. Díky náboru, který stále probíhá, se 
již podařilo našim trenérům „ulovit“ přes 
25 hráček. Momentálně se aktivně hledá 
brankářka pro tým žen. Rádi ale ve svých 
řadách přivítáme i další florbalistky od roč-
níku 1997 a starší.  Zájemkyně pište na flor-
balholky@seznam.cz.

rfl – Regionální florbalová liga spěje mí-
lovými kroky do konce základní části. Účast 
v play-off si zajistilo již 7 týmů. O poslední 
místečko se přetahují DG Seniors United 
s All Stars Kralupy.  Play-off začne prvními 
zápasy v dubnu a bude se odehrávat každé 
úterý od 20:00 do 21:30 h. ve víceúčelové 

hale na zimním stadionu. Souběžně také 
odstartuje v nově zrekonstruované tělocvič-
ně na ZŠ Gen. Klapálka florbalový pohár. 
Rozpisy naleznete na webu www.fbckralu-
py.cz v sekci RFL.

ršfl – Regionální školní florbalová li-
ga má za sebou již čtyři turnaje. V tom 
posledním se zrodilo několik překvapení. 
Největším byla první porážka ZŠ Revo-
luční B od loňského oslabeného mistra 
ZŠ Pšovky Mělník. Cenné body do ta-
bulky získala i ZŠ Třebízského, která se 
díky výhře nad Pšovkou a remíze s DG 
a SOŠE Kralupy přihlásila zpět do bojů 
o play-off.

Náš klub připravuje na další sezónu ote-
vřít nově i celek dorostu, tudíž zájemci 
z řad ročníků 1996 a 1997 pište, prosím, 
na e-mail: fbckralupy@centrum.cz.

ing. jiří cimleR

Volejbalové soutěže pomalu 
vrcholí. V samém závěru se 

podařilo zprovoznit tělocvičny 
v ZŠ Generála Klapálka. Děku-
jeme všem, kteří vyšli volejba-
listům vstříc a poskytli jim azyl 
po téměř celou letošní sezónu. 

Ať již vedení a zaměstnancům 
ZŠ Revoluční, kde část družstev 
trénovala a odehrála se velká 
většina mistrovských utkání, 
ZŠ Třebízského, kde se hrál 
minivolejbal, v neposlední řadě 
i provozovatelům haly na Cuk-

rovaru, kde část družstev mohla 
alespoň na malé ploše trénovat. 
Dále SŠLVT Odolena Voda, kde 
se odehrála část mistrovských 
zápasů. Bez vás všech a vašeho 
pochopení by náš oddíl nemohl 
v letošní sezóně existovat a do-

sahovat úspěchů, jakých dosá-
hl – ale o těch až v květnovém 
čísle Zpravodaje.

Aktuální informace hledejte 
na www.kralupskevolejbalistky.
org – novinky.

PetR SlaPnička

Výborná sezóna kralupských lyžařů pokračuje

co je nového ve volejbale v Kralupech

FlOrbalisté 
nadále v horních patrech tabulek

nově vzniklý tým žen a juniorek. 
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basketbalový klub Kralupy 
děKUJe...

BK Kralupy junior by chtěl touto cestou 
poděkovat všem svým příznivcům v če-

le s Městem, sponzory, dárci, rodiči a fa-
noušky za podporu morální i finanční.

V loňském roce se vedení klubu ne-
podařilo obnovit smlouvy s dlouholetý-
mi sponzory, a tím bylo v rozpočtu klu-
bu o 90.000,- Kč méně. Toto se projevilo 
na zpoždění plateb za nájemné ve spor-
tovní hale. Na základě této skutečnosti 
bylo vedení klubu nuceno zvýšit členské 
příspěvky a urgentně hledat nové dárce 
a sponzory. Po skutečně intenzivním hle-
dání a jednáních se klubu podařilo ná-
jemné doplatit. Při pohledu do budoucna 
vedení klubu doufá, že se ekonomickým 
zajištěním soutěží podaří udržet kralup-

ský ženský basketbal v činnosti za opti-
málních finančních podmínek pro velké 
množství mládeže. Bohužel celková eko-
nomická situace je všem známá a je ne-
lehké si přiznat, že mládežnický sport je 
tím nejvíce postižen. Basketbalový klub 
kromě příspěvků na činnost od MěÚ nedo-
stává žádné dotace od svazu, ČSTV, státu. 
Veškeré finance si musí na činnost zajistit 
každý sám. Možná, že díky dlouholetým 
zápasům se soupeři na palubovkách, klub 
nechce vzdát zápas na poli ekonomickém. 
Proto věříme, že kralupský ženský basket-
bal má ještě hodně sportovní budoucnosti 
před sebou. V současné době naše hráčky 
hrají od nejmenších až po nejstarší na vel-
mi dobré, neřkuli vysoké úrovni. Nejmlad-

ší minižákyně, tj. ročníky 2000 a mladší, 
hrají Pražský přebor, starší minižákyně, 
ročníky 1999 – 1998, hrají také Pražský 
přebor a budou hrát kvalifikační turnaje 
o žákovskou ligu na sezónu 2012/2013, 
mladší dorostenky, roč. 1997 -1996, hrají 
dorosteneckou ligu a starší dorostenky, 
roč. 1995 a 1994, hrají také dorosteneckou 
ligu a některé hráčky hostují v USK Pra-
ha v extraligových soutěžích. Naší velkou 
pýchou je družstvo žen, které se v posled-
ních pěti letech drží na špici 1. ligy a letos 
je po základní části soutěže na 1. místě. 
Všechny trenérky, trenér, asistenti i další 
činovníci trénují a pracují zdarma, veškerý 
svůj volný čas podřizují basketbalu. Kéž je 
takových víc. vedení Bk kralupy junior
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 6. 4. ......MUDr. Herber .................Nerudova 686 .........315 721 771

 13. 4. ......MUDr. Hettychová ..........Vrchlického ul. .........315 726 160

 20. 4.......MUDr. Homolová ............Trojanova ul. ............315 722 401

 27. 4. ......MUDr. Málková ..............Prokopova ul. ..........315 725 210

Dosažitelnost praktických lékařů 
(pro dospělé) v pátek odpoledne

soUkroMá inzerce
❱ HleDáMe SPOleHliVOU PaNí na ošetřování a úklid do domácnosti 
staré paní v Kralupech nad Vltavou s nástupem ihned. Bližší informace 
na tel.: 608 031 313.

❱ VyUčeNá KaDeřNiCe s dlouholetou praxí a vlastní klientelou 
hledá pronájem křesla v kralupském kadeřnictví na úterý a čtvrtek 
odpoledne. Tel.: 605 282 113.

❱ KOUPíM ZaHRáDKU v Kralupech nad Vltavou - nejlépe u řeky. 
Koupím garáž na sídlišti Cukrovar v Kralupech. Tel.: 604 295 175

Semifinále 1. ligy žen se hraje v Kralupech 14. - 15. 4. 2012.

Basketbalistky v prvních zápasech v Kra-
lupech s převahou vyhrály. Z 1. místa 

základní části měly výhodu slabšího soupe-
ře. Hrálo se na 3 vítězství a i třetí utkání na 

soupeřově hřišti vyhrály. Tím postupují do 
boje o prvenství a postup do Ženské basket-
balové ligy. Rozpisy utkání sledujte na na-
šich stránkách www.bkkralupyjunior.cz.

výsledky domácích zápasů: 
BKJ Kralupy – Lokomotiva Krnov: 100 – 54, 86 – 49.
výsledek utkání v krnově: 
Lokomotiva Krnov - BKJ Kralupy: 60 - 76.

V 1. lize bez porážky v play off a postupují 

Všechna týmová a některá indi-
viduální ocenění první a dru-

hé ligy byla známa již po skonče-
ní ročníku, na některé další vítěze 
jsme si museli s napětím počkat. 
V tradičním hlasování totiž roz-
hodovali sami členové AHL, kteří 
z nominovaných borců obdrží pres-
tižní ocenění I. AHL. O držitelích 
za ročník 2010/2011 rozhodly nece-
lé dvě desítky odevzdaných hlaso-
vacích lístků poměrně rovnoměrně 
rozložených od zástupců každého 
týmu účastníků soutěže. A jak to 
všechno dopadlo? 

Korunovaným králem večera 
a sezóny 2010/2011 se potřetí v ka-
riéře stal nelahozeveský Ivo Loskot, 
který v loňské sezóně vyhrál skoro 
všechny z nejprestižnějších oceně-
ní: Pohár pro nejužitečnějšího hrá-
če základní části AHL 2010/2011, 
Pohár prezidenta AHL Jindřicha 
Kohma pro vítěze kanadského bo-
dování, Trofej Martina Barátha pro 
hráče s nejlepší bilancí +/- bodů, 
diplom pro nejlepšího nahrávače 
ročníku a také památeční diplomy 
za překonání neuvěřitelných histo-
rických met základní části – 500 
vstřelených branek, 400 získaných 
asistencí a 900 kanadských bodů. 

Druhým nejúspěšnějším mužem 

večera byl bezesporu nepřítomný 
mladíček Tomáš Rubeš, hájící bar-
vy Black Ravens. Ten si za výkony 
v sezóně 2010/2011 vydobyl Pohár 
Rudolfa Kasseckerta pro nejlepšího 
nováčka (ocenění zdola ohraniče-
né juniorským věkem), Pohár Petra 
Hajna pro hráče zaznamenajícího 
největší výkonnostní skok v porov-
nání s předešlou sezónou, dále bral 
diplom za nejlepšího střelce a také 
nejproduktivnějšího hráče soutěže. 

Mezi brankáři se žádné překva-
pení nekonalo a Martin Baráth 
z CSKA převzal popatnácté v ka-
riéře Pohár Jindřicha Arnošta Šklí-
by pro nejlepšího brankáře roční-
ku a stejně jako před rokem získal 
i cenu pro nejlepšího rozhodčího. 
Dramatické hlasování rozhodlo 
o držiteli Poháru klubu XXL pro 
nejlepšího obránce. Doslova o je-
diný hlas zvítězil Vladimír Fencl 
z CSKA.

Mezi hlavní poháry nesmíme za-
pomenout na minického Vojtěcha 
Pohla, který za své výkony v Pet-
roniově poháru 2011 získal Pohár 
Radka Křišťana pro nejužitečněj-
šího hráče play-off. Kompletní se-
znam vítězů a další informace na-
jdete na www.kralupy.cz/hokejbal.

maRtin BaRáth

Ivo loskot potřetí zvolen králem sezóny
Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí. Členové kralupské amatérské hokejbalové ligy se 10. března 2012 sešli již pošestnácté, 
aby na tradičním slavnostním galavečeru prestižními cenami ohodnotili týmy a jednotlivce za předcházející ligovou sezónu. 
Tentokrát jsme se ohlíželi za ročníkem 2010/2011, který se poprvé v historii aHl odehrál na novém hřišti – Kapitolu - 
v areálu multifunkční haly na zimním stadionu. 

Král sezóny, ivo loskot, držitel Poháru guvernéra AHl T. Hory  
pro nejužitečnějšího hráče základní části soutěže. 
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tel: 602 455 272 
e-mail: kralupy@cdz.cz

www.cdz.cz

otevírací doba:
Po: 7.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Út - Pá: 7.00 – 12.00 12.30 – 15.00
Seifertovo nám. 698, Kralupy nad Vltavou

eurookna a dveře
interierové dveře
garážová vrata

rolety, žaluzie, sítě
Parapety a doplňky

Chcete snížit náklady na vytápění nebo 
zmodernizovat Vaše bydlení? My Vám 

poradíme, pomůžeme a ještě dostanete 

Výraznou SleVu až - 50 %.

Plastová 
okna 

a dveŘe

Z technických důvodů bude 10. 4. 2012
uZAVŘENO INFORMAČNí CENtRuM 
v přízemí MěÚ Kralupy nad Vltavou.!

Pronajmu Byt 2+kk
se zasklenou lodžií

Kralupy nad Vltavou – Hůrka,
nezařízený, volní ihned.

Nájem: 5.800,- Kč měsíčně + poplatky
Vratná kauce: 16.000,- Kč

tel.: 603 508 372
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www.jeduuklidit.cz

NO WORRy s.r.o. - nejen úklidová firma...
Volejte: 775 390 298, mailujte: info@jeduuklidit.cz

Už NeBUDete CHtít jiNaK... Ceny od 130,- Kč / hodina

� úklidové práce
� nákupy a pochůzky
� drobné opravy v domácnosti
� žehlení prádla
� mytí oken 
� čištění koberců
� hlídání dětí
� venčení psů a další

ZajiStíMe VáM čaS a POHODU,
NeVáHejte!
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PRODEJNA PŘEMÍSTĚNA!!!

TEXTIL ELEGO

Po – Pá 8:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00
So 8:30 – 11:00

jadwiga Kirova

Prodejna TEXTIL ELEGO je od 1. 2. 2012 přemístěna na své 
původní místo v Přemyslově ul. č. p. 305 

(50 m za Úřadem práce). Těšíme se na Vaši návštěvu.

Nabízíme: Dámské a pánské společenské oděvy, taktéž do ta-
nečních a oblečení pro volný čas.

Otevírací doba: 

OZNÁMENÍ

Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

nebo na tel.: 315 721 436 
nebo 777 266 249. 

Taktéž nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu 
aspekt@aspekt.hm

Těšíme se na naši spolupráci.

mgr. martin šTěPán
daňov� poradce, auditor

Poskytujeme svým klientům 
následující služby:
Ü vedení daňové evidence, účetnictví
 a mezd včetně účetního poradenství
Ü zpracování všech typů daňových přiznání
 včetně daňového poradenství
Ü zpracování přehledů pro sociální
 a zdravotní pojištění
Ü rekonstrukce a revize účetnictví, 
 zastupování při kontrolách na FÚ www.aspekt.hm

ÚČetnICtVí a daně
- to umíme MY, VY můžete ušetřený čas využít lépe!

přijďte do naší kanceláře mezi 7. - 15. hodinou 
nebo si objednejte čas, který vám vyhovuje.

 tel. 315 724 620, 608 509 501
Web: www.kerner-ucto.cz

Kerner – účetnictví s.r.o.
nerudova 1094 (od Říp)
Kralupy nad Vltavou

S námi se modrých pruhů nemusíte bát...
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V.I.P. kursy pro stálé klienty a vyšší objemy obchodů. kontakt: BARSINI s.r.o.,
Žižkova 141, Kralupy nad Vltavou. Objednávky valut, informace o aktuálním kurzu:

směnárna@barsini.cz GSm: +420 725 111 722

Soukromá směnárna v centru kralup
nejlepší kursy pro prodej a nákup valut

Pro občany, firmy, úřady

beZ POPlATKu

Clt iMPORt s.r.o., žižkova 141, Kralupy nad Vltavou
 
nabízí občanům, podnikatelům i firmám:
u Zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence

u Zpracování mezd a vedení mzdové agendy

u Zpracování veškerých daňových přiznání

u Rekonstrukce účetnictví

u Sekretářské a administrativní práce
 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese žižkova 141, Kralupy n. Vlt.
nebo na telefonních číslech +420 724 580 368, +420 602 616 122.

Slušný Sběratel
zakoupí pro sebe za nejvyšší ceny obraz (obrazy)

– oleje a akvarely Josefa Holuba.
Cena obrazu (oleje) podle stavu malby a rámu, 
velikosti a datace vzniku, až 40.000,- Kč. Vždy 

zaplatím vyšší cenu než jakékoli starožitnictví 
a garantuji slušné jednání a chování. Volejte 

v dobrém 222 718 574 nebo 775 392 379, J. rychtář.

} vedení účetnictví a daňové evidence
} zpracování daňových přiznání a mezd
Velká Bučina 20, 273 24 Velvary 

kontakt: M. Bakalářová, tel.: 724 851 748
e-mail: info@ucetnictvi-mbch.cz; 

www.ucetnictvi-mbch.cz

ÚčeTniCTví M
B
CH

KOSMETICKÁ PORADKYNĚ
– VIZÁŽISTKA

rozšiřuji svůj tým kosmetických poradkyň – 
hledám ženy, které baví práce s lidmi, kosmetika, 

vizážistika. Ženy rozhodné, samostatné, aktivní, které 
na sobě rády pracují a dále se vzdělávají. 

nabízím profesionální školení v typologii pleti, líčení 
a možnost výdělku v závislosti na produktivitě práce.

Není nutná praxe, věk nerozhoduje!
Požaduji příjemné vystupování a férové jednání.

kontakt: lucia Daňková, 774 817 425, dankova.lucia@seznam.cz

KoupeLnoVé STudIo popeK s.r.o.
nelahozeves 364

VŠe do KoupeLen od a do Z

tel.: 315 623 585, 608 530 887, 773 596 887
www.popek-koupelny.cz, e-mail: jan.popek@tiscali.cz

naBíZíme: 
› 3d návrhy a konzultace
› obklady a dlažby od domácích i zahraničních výrobců
› rozvoz zboží zdarma
Provozní doba: Po – pá: 7 – 17 hod., so: 8 – 12 hod.
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Vážení zákazníci,
je nám potěšením vám oznámit náš vstup do mezinárodní sítě servisních 
center EUROMASTER, největšího poskytovatele pneuservisních a autoser-
visních služeb v Evropě.

Společnost EUROMASTER provozuje více než 2000 servisních center 
v 15 zemích a nyní i v České republice.

Při Vaší návštěvě našeho servisního centra EUROMASTER – PNEUCEN-
TRUM  KRALUPY zcela jistě zjistíte, že se nejedná pouze o změny vizuální, 
nýbrž o změny mnoha pracovních postupů na základě získaného know-
how formou úpravy stávajících procesů a zavedení procesů nových s cílem 
dosáhnout maximální úrovně kvality poskytovaných služeb.

PřijEďTE Si NEChaT zkONTROLOvaT 
vaŠE vOzidLO.

Provádíme zdarma maSterkontrolu:  
› brzdové kotouče a brzdové destičky, 
› kontrola podvozkových částí, 
› kontrola provozních náplní, 
› stav stěračů a akumulátoru,
› komplexní kontrola pneumatik včetně nahuštění na správnou hodnotu tlaku.

Adresa našeho centra zůstává nezměněna.
EUROMASTER - PNEUCENTRUM KRALUPY - Lobeček (vjezd naproti Montaku)
Telefon: 315 718 090, 731 114 500, 736 470 067
PO - PÁ: 8:00 – 18:00  SO 9:00 – 13:00
e-mail:info@pneucentrum-kralupy.cz
www.pneucentrum-kralupy.cz

Využijte on-line rezervací na našich webových stránkách, budete 
přednostně odbaveni. Služby dle Vašeho požadavku si můžete kdykoliv 
objednat z pohodlí domova nebo kanceláře a nemusíte již čekat, až bude 
volný přijímací technik na přetížených telefonních linkách. 
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hledá pro ProDejnu StaveBnin v Kralupech nad Vltavou 
BrigáDníka pro sobotní prodej sortimentu  

„spojovací materiál“  - pracovní doba 7.30 – 12.00 hod.

Kontakt:  Vladimír Pánek – tel. 602 354 774

firma 
DřevoSS 
nabízí

kontejnery avia 3 – 9 m3

➤ prodej písku, štěrku ➤ odvoz suti, 
hlíny a domovního odpadu
➤ vyklízení bytů, domů a sklepů

kácení Stromů – přímé i postupné
- bezpečnostní a redukční řezy
- kompletní úklid po kácení, štěpkování větví
- pořez a štípání dřeva přímo u zákazníka
- likvidace křovin a náletů, práce s křovinořezem

Telefon: 
775 223 756
Čermák Petr

DUBNOVÁ NABÍDKA
Tímto Vás zveme do našeho zahradnického centra, 

kde naleznete široký sortiment zboží.
✤ Vzrostlé stromy
✤ trvalky, osivo
✤ Vodní rostliny
✤ Sadba jahod, zeleniny a květin
✤ Bylinky
✤ Hnojiva, substráty, mulčovací kůra
✤ Ekologické postřiky

OKRaSNÉ 
DřeViNy

Růže

MUšKáty

CiBUlOViNy

OVOCNÉ 
StROMKy

tel: 315 781 019, www.zahradnictvi-jelinek.cz

Otevřeno:
Po- Pá   8:00 – 17:30
So   NOVě 8:00 – 17:00
Ne   NOVě 9:00 – 15:00
Velikonoční pondělí 9:00 – 14:00

V dubnu proběhne velká prodejní výstava rhododendronů – přes 800 ks v 60 druzích.



J edno říjnové dopoledne ro-
ku 1911 se na kralupském 
nádraží objevil veselý ob-
tloustlý chlapík v buřince. 
Jmenoval se Josef Švejk.

Švejk do Kralup zavítal na pozvání své-
ho přítele, kralupského drogisty Vaňka. 
Seznámili se před časem v Bubenči, v zá-
jezdním hostinci „Na Slamníku“. Kde pro-
žili příjemný večer. V družném hovoru 
s místní hostinskou, o které nikdo neřekl 
jinak, než ohnivá Eva.

Už když Švejk vystupoval z vagónu, by-
lo vidět, že má sváteční náladu. Již tenkrát 
měl nějak dojem, že tento den - 28. říjen, 
je takový slavnostní. Jako že je jakýsi svá-
tek. „Snad se někdo narodil nebo se něco 
stalo.“ Úvahu ukončil: „Ono kolikrát se 
něco slaví, ale nakonec je z toho mnoha 
lidem do pláče.“ 

„Přecházeti přes koleje je přísně zakázá-
no“ - přímo pod tímto nápisem byl Švejk 
zadržen obecním strážníkem Vomáčkou. 
„Pane, Vy nevíte, že se přes koleje pře-
cházet nesmí? Vždyť tady, přímo nad 
Vámi, je velký nápis.“ 

„Dobrý den, vinšuju,“ pravil 
Švejk. „Já jsem v Kralupech, pokud 
mě paměť neklame, poprvé. A šel 
jsem za nějakou osobou.“ „Můžete 
tu osobu popsat?“ „Ano, byla střední 
postavy a měla plnovous.“ „Byl to 
muž nebo žena?“ „Cože?“ „No nic, 
stejně zaplatíte pokutu. Dejte mi va-
še dokumenty. Máte s sebou doku-
menty?“

„Jako hrdej občan naší milované 
monarchie dbám úředních předpi-
sů. A mám pochopitelně dokumen-
ty v naprostém pořádku. Obzvláště, 
když vyjíždím ze své mateřské obce, 
tak sebou dokumenty nosím. Nerad 
bych, kdyby došlo na nějaké to zatýká-
ní, abych to ouředním orgánům kompli-
koval.“ 

„Cože, vy máte nějaké opletačky se zá-
konem?“ „Nemám, ale znám spoustu stráž-
níků.“ 

Vaněk vyčkával Švejka na perónu před 
nádražní restaurací. Už se těšil, jak si 
spolu nad pivem popovídají. „A jéjej, to 
nám to pěkně začíná,“ pomyslel si Vaněk. 
Když uviděl Švejka v doprovodu přísně 
se tvářícího strážníka. „Drahý příteli, co-
pak se děje?“ 

„Ale, sotva vystoupím z vlaku a hned 
jsem pokutován.“ 

„No, vždyť to znáte, jak to chodí. Pojď-
te, kolego, zajdeme si na výborné budějo-
vické pivo k Toníkovi Krumpholců. Je to 
tady hned za rohem. Právě narážel, to si 
pochutnáme.“ 

(redakční pozn.: v současnosti je v pro-
storách bývalé česko-budějovické restau-

race v Žižkově ulici provozována 
lékárna).

„Sedneme si tady k výčepu, ať máme 
kvalitní přísun,“ pravil Vaněk.

Od rohového stolu tradičně pozoruje 
místní události bezzubý stařík v ošumě-
lé železničářské uniformě. Měl už trochu 
kalnější pohled. A když uviděl Švejka, ra-
dostně zvolal:

„Nazdááár, Jardo, ty draku.“ „Dobrej den, 
vašnosti. Já jsem Josef.“ „No ale ty seš celej 
Jarda, to musíš uznat.“

„Já to uznávám. Lidi jsou si kolikrát po-
dobný. Všichni máme dvě ruce, dvě nohy 
a většinou nějakou tu hlavu.“ „Jardó, pojďte 
si sednout sem ke mně. Já jsem nějakej Fran-
ta Kotál, průvodčí, teď už ve výslužbě.“

              
Během družného hovoru Kotál vzpomněl 

událost, na kterou rád před návštěvníky 
Kralup přiváděl řeč. To když na vlastní oči 
byl přítomen oběma návštěvám císaře pá-
na Františka Josefa I. v Kralupech.

První návštěva se uskutečnila roku 
1880. Způsobem, že dvorní vlak pouze 
na kralupském nádraží přibrzdil. Jeho 
Výsost z vagónového okénka důstojně po-
kynula pravicí na pozdrav slavnostnímu 
procesí na perónu. Shromáždění, za účasti 
zástupců všech různých místních spolků 
a orchestru, taktéž provedlo pozdravení. 

Když Švejk dopil šestý pivo, pronesl: 
„Pánové, a teď už jenom na chuť.“ 

Při té druhé návštěvě, roku 1901, již 
noha Jeho Výsosti vstoupila na kralupskou 
půdu. A to na sedm minut. Bylo to na cestě 
do cílové zastávky Terezín. František Josef 
I. na úvod vyslechl zdravici a chvalozpěvy 
od místních hodnostářů. Následně přítom-
né krátce svou řečí pozdravil. Na závěr 
zaznělo místní pěvecké těleso. Poté se již 
dvorský vlak s císař pánem, za slavnost-
ního zvuku místního orchestru, odpoutal 
od kralupského perónu. 

To už, jak Kotál poznamenal, byl při 
této návštěvě od Jeho Výsosti pouhejch 

dvacet metrů. Ve slavnostní želez-
niční uniformě. A že „jistě oko Je-
ho Výsosti za tu dobu spočinulo 
i na mojí osobě.“

Švejk navázal: „To já živýho císaře pá-
na ještě neviděl. Ale slyšel jsem, že Jeho 
Výsost je uznalá. To, že jako když nějaká 
hříšná duše se dostane do maléru, když 
spáchá nějakej přečin. A jsou u toho ta-
kový vokolnosti, svědčící v jeho prospěch. 
Že jako není úplně ztracenej.“                      

 „Teď na císařskou milost čeká nějakej 
Láďa Holub, pekař z Holešovic. Celej život 
neměl zdravej vztah k alkoholu. To jako, 
že vůbec nepil. 

A když se mu narodil synek, tak se 
s přáteli tak vopil, že v noci poporážel dvě 
pouliční plynový lampy k zemi a jednu  
c. & k. poštovní schránku. Jak se snažil 
mezi nimi přemístit domů.“   

Když na pány, po několika dalších po-
obědových pivech, přišla opět myšlenka 
něco pojíst. Vaněk vyzval k návštěvě ne-
dalekého řeznictví „U Kohouta“.  Švejk si 
poručil drškovku a Vaněk svou oblíbenou 
česnečku. Poté společně pojedli dobrého 
prejtu s neloupanými opečenými bram-

bory. 
Než si ještě na další putování po-

řídili s velkou péčí několik uzenář-
ských lahůdek, Švejk zanechal v Kra-
lupech svou „likérovou stopu“.

Dobrou duší řeznického bufetu byla 
paní Marie. Slovanský typ, s příslušnou 
přívětivostí. Švejk zaslechl, jak si paní 
Marie povídá s jednou zákaznicí o výro-
bě vaječného koňaku. Zdvořile se vmísil 
do hovoru. A přítomným doporučil k od-
zkoušení jeho vlastní recepturu a tu pra-
vou přísadovou značku rumu. 
Od té doby paní Marie s vděkem vzpo-

míná na Švejkovu návštěvu. Jelikož se brzy 
stala nejvyhledávanější osobou v Kralu-
pech pro pořízení toho správného vánoč-
ního likéru. Ještě dlouho se mezi místním 
obyvatelstvem udrželo označení „Švejkův 
vaječný koňak“. 

Když Švejk přes výlohu uviděl malýho 
voříška, zpustil: „Milé dámy, ještě vám k to-
mu mohu přidat jednu historku o psech.“ 

„Ono se marně neříká, že pes je nejlepší 
přítel člověka,“ poznamenal Vaněk.

Švejk v momentě zareagoval a přitom 
zapomněl na historku: „To já si myslím, 
že nejlepším přítelem člověka je prase,“ 
a vesele se rozhlédl po řeznictví.

Po příjemném občerstvení rozveselení 
pánové pojali nápad zakončit den v Buben-
či. V úvodu zmíněném zájezdním hostinci 
„Na Slamníku“.  

„Pivo tu máte dobrý, prejt taky, tak to 
tu v Kralupech život nebude špatnej,“ řekl 
Švejk výpravčímu na perónu. Pak mu po-
kynul z okénka, a tím se rozloučil 
s Kralupami. 

šVejK V KRalUPeCH


